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Stensättningar med variationer
Om en fornlämningsterm - med västgötska exempel 

Klas-Göran Selinge

Fornminnesinventeringen är i högre grad än många andra arkeologiska uppdrag i kultur
minnesvårdens och forskningens tjänst utpräglat empiriskt förankrad. Det finns inga 
teoretiska läromedel, som kan ge ens en tillnärmelsevis adekvat utbildning för verksam
heten, utan denna måste erhållas genom praktikant- och assistenttjänstgöring. En allsidig 
kompetens kräver emellertid lång erfarenhet under växlande tjänstgöringsförhållanden 
inom skilda delar av landet. Även om det länge funnits en medveten strävan att styra 
verksamheten genom normer och principer, är tillämpningen av regelsystemet och 
förmågan till antikvarisk bedömning inom dettas ramar i hög grad beroende av tjänste
männens personliga erfarenhet och engagemang. En viss grad av subjektivitet är alltså 
ofrånkomlig men behöver inte ur alla synpunkter vara en nackdel. Bl a kan förutsättning
arna för öppenhet, utveckling och förnyelse i verksamheten främjas på detta sätt.

Dessa förhållanden medför också att en ansenlig kunskap om arbetsfältet - dvs om fasta 
fornlämningar i synnerhet och om kulturlandskapet i allmänhet - lagras inom sektionen. 
Det skall erkännas att vi inte sällan varit försumliga, när det gäller att sprida mer eller 
mindre förädlade produkter ur denna empiriska tankesmedja. Åtminstone under tidigare 
decennier har det också ibland varit så att efterfrågan på sådana bearbetningar inte 
upplevts som särskilt stark eller att verksamhetsfältet ansetts som något av en specialitet, 
vars värde för större vetenskapliga sammanhang kan ha bedömts som marginellt. Detta 
gäller inte minst kunskap om den rika uppsättning av varianter och konstruktioner på 
våra förhistoriska minnesmärken, som mer eller mindre implicit finns lagrad i fornläm- 
ningsregistret. På senare tid har emellertid det vetenskapliga intresset för fasta fornläm
ningar ökat, och den moderna neopositivistiska arkeologien har gett oss ett starkt stöd för 
uppfattningen att fornlämningarna i egenskap av integrerade delar i ett förhistoriskt 
socialt sammanhang utgör ett väsentligt källmaterial - således inte bara som depositioner 
för förhistoriska fynd. Även konstruktionsdetaljer, som i ett vidare vetenskapligt sam
manhang kanske kan bedömas som inventeringstekniska petitesser, måste en gång ha 
upplevts som meningsfulla av monumentens byggmästare. De är således bärare av en 
arkeologisk, socialhistorisk information, som det är vår uppgift att försöka tolka. Ett 
första led i denna tolkning är självfallet att dokumentera konstruktionerna och försöka 
urskilja variationer och system i de till synes slumpmässiga datamängderna.
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Det har länge varit känt att centrala Västergötland kan uppvisa ett fornlämningsbestånd 
med stor rikedom på dylika konstruktiva varianter och specialiteter. Med erfarenheter 
från en säsongs arbete i denna stimulerande arkeologiska miljö skall jag här försöka att 
exemplifiera den rika variationen i gravbyggnadernas arkitektur. Därvid kommer jag i 
huvudsak att arbeta med stensättningar - en gravtyp som gärna i översiktliga samman
hang framstår som en grå anonym massa, karakteriserad av stora kvantiteter och brist på 
kvaliteter (jfr Hyenstrand 1984:61 f). Som utgångspunkt för presentationen kan det därför 
vara befogat att se något på själva termen stensättning, som ur språklig synpunkt är 
ganska intetsägande men som är specifik för den svenska fornlämningsnomenklaturen.

Klassifikationsprinciper

Den terminologi för förhistoriska gravanläggningar, som användes vid fornminnesinven
teringen och därmed numera vanligen inom svensk arkeologi i allmänhet, är inte ett från 
början logiskt konstruerat taxonomiskt system utan resultatet av en successiv utveckling 
med grund i äldre tiders traditionella och delvis folkliga benämningar (Almgren 1934:48 ff, 
jfr Ekblad 1981:D 13). Denna nomenklatur var således länge till sin princip deskriptivt 
uppbyggd utan givna definitioner. Den måste därför kompletteras efterhand som kun
skapen berikades genom nya iakttagelser. Antalet typer eller typvarianter blev härige
nom i princip oändligt, eftersom varje ny kombination av typologiska element utökade 
typuppsättningen. Förfarandet var självfallet opraktiskt i längden ur datahanteringssyn- 
punkt, eftersom fornlämningsregistret bör vara lätthanterligt och kommensurabelt oav
sett ålder och geografisk lokalisering. Samtidigt framstod kontinuiteten inom terminolo
gien som viktig. I samband med starten av den andra inventeringsomgången på 1970-talet 
utarbetades därför ett schema, som tillsammans med definitioner av de vanligaste termer
na (Selinge 1969:20 ff) utgör ett försök till anpassning av den traditionella nomenklaturen 
till taxonomiska principer, som bygger på klassifikation och en hierarkiskt uppbyggd 
typologi i stället för på beskrivning (fig 1).

Schemat (jfr även Hyenstrand 1984:13 ff) bygger på en grovindelning i tre huvudgrupper 
efter gravbyggnadernas material. De två största av dessa grupper vidareindelas därefter i 
typer med ledning av profilkurvaturen, medan den tredje typindelas efter antal och 
uppbyggnad av ingående utvalda stenar. Därigenom framträder nio huvudtyper. Inom 
fem av dessa ger formen anledning till ett antal varianter. Flera av dessa har traditionella 
och folkliga egennamn, t ex treudd, domarring och skeppssättning. Övriga okulärt regi- 
strerbara typologiska element i de yttre gravbyggnaderna betraktas däremot som konst
ruktionsdetaljer. Naturligtvis kan också anläggningar med dessa konstruktioner ses som 
varianter av grundtyperna. Stenålderns stenkammargravar och gravar under flat mark 
faller utanför schemat. Självfallet upptages här inte heller gravbyggnadernas inre konst
ruktioner som gravgömmor m m.
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Jordfri (eller 
nörmasf jordfri) 
stenfyllning

Anläggningar 
byggda av utvalda 

stenar (utan fyllning)
GRUPPER eller jord och sten) 

med grästorvsyta

Rest sten

Klumpsten

Uppallad

TYPER
Järnalders-
dös

MM.Stensättning 

av stenfyllning Stenkrets

VARIANTER

Special - 
termer

I mitt

KONSTRUKTIONS

DETALJER

Mitthög

Hörnsfen

Mi ttsten - 
saftning
Kista

Kantvall

Kantränna
Kärnröse

Kallmurad
Insjunkning

Fig I. Schema över nu använd nomenklatur för förhistoriska gravanläggningar vid Riksantikvarieämbetets 
fornminnesinventering. Schemat avser okulärt registrerbara element och bortser från stenkammargravar och 
gravar under flat mark. Se vidare kommentarer i texten.
Table of the terminology in present use by the survey section of the National Board of Antiquities for prehistoric 
burial monuments.
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Den stora mängden av gravbyggnader faller inom de fyra huvudtyperna i de två första 
materialgrupperna. Två av dessa - nämligen de med välvd profilkurvatur - har traditio
nellt och forskningshistoriskt väl kända benämningar, som också språkligt väl överens
stämmer med monumentens material och utseende. Termerna röse och hög har uppen
barligen också i fornsvenskan varit använda för gravbyggnader av just dessa typer, varför 
termerna bör vara autentiska minst alltifrån yngre järnålder (Selinge 1980:290 ff), vilket 
också för övrigt gäller det mera mångtydiga och i detta sammanhang inte längre brukade 
uttrycket kummel. Någon metrisk definition av förhållandet basdiameter/höjd är ej 
tillämplig för klassificering av högar och rösen, utan vikten ligger vid välvningen i 
profilen. De två gravtermerna har också fördelarna att överensstämma med allmänt 
språkbruk och att lätt kunna översättas till andra språk.

För fornlämningar med flack eller helt plan profilkurvatur användes den ur båda de sist 
nämnda synpunkterna mera svårhanterliga termen stensättning. Det måste också sägas 
vara olyckligt att denna term dessutom användes för två till materialet skilda typer, som 
därjämte var för sig kan uppvisa en mångfald form- och konstruktionsvarianter. Det 
bedömdes vid schemats utarbetande i samband med revideringsinventeringens start 
emellertid som omöjligt att byta ut denna term för båda eller den ena typen, eftersom den 
var inarbetad i hela fornlämningsregistret i denna vida bemärkelse och revideringens 
omfattning då ännu var helt oförutsedd. De två typerna anges numera med ledning av det i 
ytan synliga materialet mera konsekvent än tidigare som stensättning med fyllning av 
stenar resp stensättning, övertorvad. Den förstnämnda har således i princip kal fyllning 
”av rösekaraktär” och den sistnämnda fyllning ”av högkaraktär”, dvs ytan består av torv, 
bunden i påförd mineraljord. Båda typerna har den flacka formen gemensam. Typbe
stämningen med ledning av det primära materialet kan ändå i inte så få fall vara svår -bl a 
genom förekommande, mer eller mindre riklig steninblandning i torvytor och genom att 
tendens till sekundär torvbildning på stenfyllning kan uppstå på naturlig väg. Denna 
svårighet föreligger emellertid ibland på samma sätt vid klassificering av högar och rösen. 
Det finns klara indikationer på att man tidigare ansåg all jord och torv på stensättningar 
som sekundär (t ex Floderus & Gustawsson 1946:259), vilket kan ha bidragit till termens 
vidsträckta användning. Detta är dock med säkerhet oriktigt. Mycket låga och vida, 
övertorvade anläggningar kan man också ha haft svårt att se, varför de vid undersökning
ar kan ha betraktats som flatmarksgravar (Ekholm 1938:74, Norden 1934:105 f). Dessa 
kan också ha förväxlats med en tredje, relativt ovanlig typ av stensättning som inte direkt 
framgår av schemat, nämligen stensättning, ofylld, som således enbart består av en 
genom olika konstruktionsdetaljer markerad kant med det inre i marknivå (jfr Hyen- 
strand 1984:61 foch nedan).

Att termen stensättning på detta sätt har blivit den i särklass vanligaste i fornlämningsre
gistret är naturligtvis inte särskilt väl ägnat för en rationell och klassifikatoriskt lätthan
terlig behandling av registrets data. Inom inventeringssektionen har man också länge 
varit medveten om denna typologiska oklarhet. Gunnar Ekelund anför t ex med ledning 
av erfarenheter redan från 1940-talet: ”Att båda dessa gravtyper gå under den gemensam
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ma benämningen stensättningar är enligt min mening felaktigt och direkt missvisande. 
Det är säkerligen den för båda gravtyperna karakteristiska kantkedjan, som föranlett 
namngivningen” (1960:50). Denna förmodan bekräftas av Almgrens sista beskrivning av 
termen (1934:58 ff), som troligen rönt inflytande av K A Gustawsson. Ekelund ansåg att 
termerna hög och röse i stället borde användas i större utsträckning. Det är emellertid 
otvivelaktigt så att ett mycket stort antal helt flacka gravanläggningar av båda materialty
perna saknar synlig kantmarkering men ändå p g a profilkurvaturen bör skiljas från högar 
och rösen. Det är dock inte lätt att finna nya adekvata termer för dessa flacka fornläm- 
ningar, och i det nu föreliggande terminologiska systemet är förekomsten av kantkedja 
som framgått inte typklassificerande. Inkongruensen i det terminologiska systemet be
rodde alltså på att man använde materialet som typklassifikation för välvda anläggningar 
och en konstruktionsdetalj för plana. Konstruktionen återfinns ju för övrigt på samma 
sätt också på de välvda anläggningarna, där den då kallades fotkedja.

Att stensättningar är rikare på formvariation än högar och rösen, vilka helt domineras av 
runda former, är allmänt känt. Det torde även vara så att rikedomen på konstruktionsde
taljer både i mitt och kant inom många geografiska områden är relativt större bland 
stensättningar än bland mera välvda gravbyggnader. Avsikten med denna artikel är 
således bl a att presentera en regionalt betingad variationsrikedom i detta avseende. Den 
nuvarande terminologien kan emellertid ge anledning att dessförinnan stanna ett ögon
blick inför den historiska bakgrunden till termen stensättning.

Historisk översikt

I motsats till begreppen hög och röse var självfallet ordet stensättning okänt i fornsven- 
skan. Rent språkligt bär det prägel av konstruerad term med betydelsen ”satta eller lagda 
stenar”. Som sådan har också ordet använts av och till under ganska lång tid. 11600-talets 
rannsakningar om antikviteter (Stähle 1960 och 1969) är det emellertid okänt, vilket 
verifierar dess icke folkliga ursprung. När man där inte använder uttryck som ”jordehö- 
gar” och ”ättebackar”, varmed rimligen främst torde avses högar och högliknande 
stensättningar-dvs den yngre järnålderns gravfält, kan det förekomma uttryck som ”en 
rund Sirkell med stenar lagd” eller ”en stor fyrkantigh steenraadh. . . såsom en fyrkantig 
Jettegraff” (både Häggeby sn, Up), vilket rimligen avser stensättningar med kantkedja. 
Detsamma torde klart gälla ett fall som ”een stoor Grifftplatz, somblige Griffter Runde, 
somblige Fyrkante och somblige Treekantige, medh Stenar ombelagde och Utmerckte” 
(Veckholm sn, Up) eller en ännu säkert identifierbar kvadratisk stensättning, omtalad 
som "Jette graf kringmurader med höga hornstenar. . . på finby ägor” (Rimbo sn, Up). I 
Södermanland tycks för övrigt den vanliga termen jättegrav i flerfaldiga fall avse skepps- 
sättningar eller skeppsformiga stensättningar (t ex i Stora Malm sn). I ett fall skiljer man i 
de merendels goda sörmländska rannsakningarna - nästan enligt sentida principer - inom 
samma gravfält t o m på ”Steenlagdå ringar, intet opphögda” och "Jordhögar" (Spelvik
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sn). Slutligen kan nämnas att en specifik gotländsk stensättningsvariant med mittröse 
beskrivs som ”rundelar med steenar lagda och en lijten kulle af Jord och stenar mitt vthi” 
(När eller Lau sn). Naturligtvis är språkbruket starkt växlande för liknande gravanlägg
ningar inom skilda områden och hos skilda rapportörer.

1 detta sammanhang finns inte tid och utrymme för granskning av 1700-talets källmaterial 
för att definitivt fastställa uppkomsten av termen stensättning. Syftet är här främst att se 
på några arbeten av terminologisk karaktär. Vem som först lanserade ordet i antikvariska 
sammanhang är obekant, och det kan för övrigt tänkas ha uppstått spontant på flera håll, 
eftersom det är beskrivande till sitt innehåll. I Svenska Akademiens ordboksredaktions 
excerptsamlingar dyker ordet enligt vänligt meddelande först upp 1762, då det användes 
av A A-son Hülphers i hans dalaresa, för att därefter återkomma först efter 1810 - bl a i 
Götiska förbundets tidskrift Iduna. Dessa samlingar redovisar dock inte otryckta belägg, 
och sådana kan sannolikt finnas i bl a Vitterhetsakademiens brevserier eller protokoll. 
Termen kan t ex ha använts i kretsen kring Pehr Tham på Dagsnäs, eftersom hans 
tecknare C G G Hilfeling mot seklets slut använder den i sina rapporter - bl a från nedan 
behandlade område. Han tycks där främst avse fornlämningar av stenkretstyp med denna 
term (t ex i Sätuna och Bolum). Anknytning till denna antikvitetsintresserade miljö har 
genom Thams mecenatskap också den bekante lundaprofessorn N H Sjöborg, vars 
verksamhet och produktion är kända för att vara av växlande värde (Hildebrand 1937: 
särskilt 147 ff, 222 ff och 446 ff, Floderus & Gustawsson 1946:250).

Av principiellt intresse i detta sammanhang är att Sjöborg - formellt på offentligt uppdrag 
(Hildebrand 1864:24) - som den förste försökte sig på att systematisera en terminologi för 
antikviteterna - till en början i begreppets gamla och vida bemärkelse men efterhand med 
huvudvikt vid de arkeologiska monumenten. Redan i hans första antikvariska arbete 
(1797) är dispositionen terminologiskt upplagd (jfr Ekblad 198LD27), och både den och 
tankegångarna är i stort desamma i den senare nomenklaturen (1815). Texten följer dock 
den lovande dispositionen med otillåtligt stor frihet, och beroendet av äldre litterära och 
sagohistoriska källor är hela tiden stort (jfr Hildebrand 1937:166 ff). Under termen 
stensättningar nämner han 1797 (225 ff) att de kan ha markerat samlingsställen (t ex Mora 
stenar), domaresäten eller bautastenar i betydelsen minnesstenar. De flesta har dock 
utmärkt begravningsplatser (s 228). Många domarringar på en plats anses tala för att inte 
alla varit domaresäten, och fyr- och trekantiga stensättningar är observerade (s 229). I det 
senare arbetet inleder han behandlingen av stensättningar (1815:122 ff) med en ganska 
fantasifull betraktelse om "stenars skapnad". Därefter följer emellertid en påfallande 
konsekvent typindelning i "randade" stensättningar, som består av resta eller lagda 
stenar utan fyllning inuti, "planerade" stensättningar med fyllning i nivå med kantkedjan 
samt "fyllda" stensättningar med högre fyllning. Han tillägger att "dessa runda och fyllda 
stensättningar gränsa nära intill Ätt- och Stenkullar, men äro lägre och hafva vanligen 
mindre randstenar" (1815:126) - en iakttagelse som kan ge ett nästan modernt intryck. 
Han finner också att "randstenarna" alltid är "väsentliga” (1815:127). Om man bortser 
från de fantasifulla utanverken finns faktiskt här 1930-talets stensättningsbegrepp i
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huvudsak redan utformat, och som man kunde vänta sig är kantkedjan det karakteristiska 
elementet. Han har också observerat samtliga nu kända former på anläggningarna 
(1815:129). Samma indelning återfinnes i hans stora senare arbete (1822:53), medan 
domarringarna här upptages särskilt under platser för ”lagskipningen” (1822:64 f och 
1830:179). Av de omfattande men ogenomtänkta och fantasifullt illustrerade exempel
samlingarna i detta arbete bör man kunna dra slutsatsen, att Sjöborgs pionjärarbete inom 
fornlämningsterminologien till största delen byggde på självsyn av monumenten i lands
kapet, förvärvad under hans mångåriga resor. Sjöborgs av flera orsaker måhända välför
tjänt dåliga eftermäle (Hildebrand 1864:26 f, Hildebrand 1937:619 foch 645) har sannolikt 
fördunklat de framåtsyftande tankar i terminologiskt avseende, som faktiskt finns inblan
dade i det traditionella sagohistoriska stoffet.

Det genom Götiska förbundet blomstrande antikvariska och fornhistoriska intresset (jfr 
Hildebrand 1864:21, Hildebrand 1937:189 ff och Floderus & Gustawsson 1946:250) fick 
också ett resultat för fornlämningsterminologien genom en annan av dess medlemmar, 
nämligen linköpingslektorn J H Wallman. Väsentligt ur metodisk synpunkt i hans arbete 
är att han skiljer mellan fornlämningarnas morfologi (1838:7 ff) och deras ”bestämmelse", 
dvs funktion (1838:34 ff). I förra avseendet gör han en grovindelning i "stenmonumenter", 
”jordmonumenter” och "trämonumenter”, således efter en materialprincip. Beträffande 
stensättningarna skiljer han - sannolikt genom en modifiering av Sjöborgs terminologi - 
på "stenrandningar” (s 20), ”stenplaner" (s 22) och "jordplaner (s 28), vilket exakt 
motsvarar de nutida begreppen ofyllda stensättningar, stensättningar med stenfyllning 
resp övertorvade stensättningar. Beträffande de sistnämnda utsäges klart att de alterna
tivt kan sakna ”stenrand”. Vad vi nu kallar anläggningar av stenkretstyp - således bl a 
domarringar - kallar han med samma generalitet beträffande formen för "stenbanor” (s 
19), men deras tolkning är självfallet den traditionella (s 42). Det framgår också flerstädes 
(s 23, 24 och 26), att anläggningar med välvning i stället skall klassificeras som stenrör 
(dvs rösen) eller högar. Han är också för alla typer medveten om formvariationen (jfr fig 
2). Hans term "vårdprydnader” avser konstruktionsdetaljer av alla nu kända typer utom 
kantränna och kallmur- delvis med fantasifulla namn (s 14 ff). Det säges också ifrån (s 21) 
att dessa är underordnade huvudmonumenten. Om man rensar Wallmans nomenklatur 
från många fantasifulla, antikvariskt traditionella inslag och uttryck, så ger den faktiskt 
intryck av ett genomtänkt system med stor principiell likhet med vårt nuvarande. Det bör 
kanske tilläggas att han var helt i samklang med den äldre, litterära traditionen i sin egen 
tid, när det gäller fornlämningarnas kronologi och funktion. Genom att arbetet trycktes 
med tio års fördröjning upplevdes det därför redan då som föråldrat (Hildebrand 1937:533 
f), vilket sannolikt bidragit till att man helt förbisett dess inte oväsentliga terminologiska 
förtjänster.

Detsamma kan gälla ett litet och mindre ambitiöst arbete av den trägne folkminnes- och 
fornlämningsupptecknaren Richard Dybeck, som han utgav "till läsning för Allmogen” 
(1844). Efter att ha behandlat ”ätthögar eller grafkullar", säger han att övriga slag av 
gravar alla utgör "såkallade stensättningar, det will säga: på ett eller annat sätt resta eller
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Thi J

Fig 2. En av J.H. Wallmans dels realistiska och dels fantasifulla planscher över fasta fornliimningar. Många 
tycks ha faktiska observationer i bottnen, medan andra saknar nu kända reella motsvarigheter (Wallman 1838 
tab. 3).
One of J.H. Wallman' s partly realistic, partly fanciful illustrations of ancient monuments.
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laggda stenar” (1844:10). Han räknar till dessa runda, fyrsidiga, skeppsformiga och 
treuddiga anläggningar, alla med kantstenar, samt resta stenar. ”Offerställen och Tings- 
kretsar” (s 19 f)- dvs uppallade stenar och domarringar-räknas också till stensättningar, 
medan rösen märkligt nog anses för vårdkasplatser (s 29).

Vid denna tid användes också termen stensättning av den danska arkeologiens två stora 
föregångsmän. Thomsen (1836:33 ff, jfr Hildebrand 1937:726) använder termen på ett 
ganska traditionellt sätt med funktionella tolkningar. Worsaae (1843:60 f) nämner termen 
inledningsvis men behandlar den knappast på danskt material. Han använder däremot 
termen om låga fornlämningar med kantkedja i sitt svenska jämförelsematerial (1843:84 
f), vars stora olikheter mot det danska monumentbeståndet han är helt klar över. Det 
genomgripande nya med deras framställning är emellertid att här för första gången 
presenteras en grov, relativ kronologi för gravanläggningarna i anslutning till det nu 
publicerade treperiodsystemet för fornsakerna (Thomsen 1836:58 ff, Worsaae 1843:61). 
Worsaaes princip ”... ved at sammenholde en stor Maengde Iakttagelser fra alle Egne i 
Landet, komme vi lidt efter lidt til Kundskab om det Almindelige og Saeregne ved 
Gravene, og vi laere herved at henføre de forskjellige Arter af disse til bestemte Klasser 
og nogenlunde bestemte Tider” är alltjämt grundläggande för den jämförande fornläm- 
ningsarkeologien.

Genom att treperiodsystemets stora landvinningar för arkeologien i första hand utnyttja
des för ett genomgripande nydaningsarbete på det museala området är det förståeligt, att 
intresset för de fasta fornlämningarna blev mindre utpräglat under huvuddelen av B E 
Hildebrands riksantikvarietid (Hildebrand 1934, jfr Schiick 1946:25), ehuru han var 
medveten om behoven (Hildebrand 1864:42 ff). När intresset för uppteckningar av 
fornlämningar - på centralt håll framför allt genom Hans Hildebrand - på nytt ökade på 
1860- och 1870-talen (Floderus & Gustawsson 1946:252 ff), befann sig arbeten som 
Sjöborgs och Wallmans långt utanför den aktuella vetenskapliga debatten. Det är därför 
inte svårt att förstå ehuru beklagligt, att man inte uppmärksammade deras förtjänster i 
terminologiskt avseende. Man kastade så att säga ut det fornlämningsterminologiska 
barnet med det antikvitetsromantiska badvattnet, trots att det skulle ha varit väl utveck
lingsbart. Det är också troligt att man - dvs i främsta rummet Hans Hildebrand - ännu inte 
hade tillräcklig personlig erfarenhet av fornlämningsuppteckningar för att inse nödvän
digheten av en fast terminologi.

När Hildebrand i Månadsbladet 1873 ger en serie korta presentationer av förhistoriska 
gravtyper, avslutas denna med "lagda stenkretsar” (1873:145 f). Notisen är kortfattad och 
ger intryck av hastverk. Med termen avses uppenbarligen en kantkedja, och exempel 
hämtas från en gravfältsbeskrivning av O Hermelin från Selaön. I anslutning till denna 
föreslår Hildebrand en diskutabel terminologisk åtskillnad mellan "stensättning" såsom 
bestående av resta stenar och "stenläggning” av lagda dylika. I den utförligare notisen om 
högarna (1873:70 f) har han dock själv - även där efter Hermelin - använt termen 
stensättning om fornlämningar med lagda kantkedjor på ett höggravfält. Artikelserien var 
visserligen avsiktligt populär, men någon genomtänkt terminologi är det verkligen inte
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fråga om. I Hildebrands samtidiga, kortfattade men framsynta program för riksomfattan
de antikvariska beskrivningar (1873 b) finns inga terminologiska anvisningar eller ens 
påpekanden om nödvändigheten av en gemensam terminologi, trots att han framhåller en 
generell plan som väsentlig.

I detta sammanhang har inte funnits utrymme för granskning av de talrika opublicerade 
fornlämningsuppteckningarna från 1800-talets senare del (original i AT A) ur terminolo
gisk synpunkt. Någon enhetlighet var det erfarenhetsmässigt här så gott som aldrig fråga 
om, vilket också Hans Hildebrand fann beklagligt (1873 b: 109). Termen stensättning 
förekommer som framgått hos Hermelin (i Södermanland), medan den i andra fall kan 
förekomma endast i undantagsfall och då för andra anläggningar än gravar (t ex hos 
Sidenbladh i Norrland) eller då och då och omväxlande med andra uttryck för helt 
likartade objekt (t ex hos Nordenskjold i Östergötland). En hastig skumning av de 
centralt utgivna antikvariska tidskrifterna (dvs Antiqvarisk Tidskrift för Sverige, Vitter
hetsakademiens Månadsblad, Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift och Fornvän- 
nen) fram till omkring 1920 visar, att terminologien för fasta fornlämningar under hela 
denna tid var tämligen godtycklig och kunde växla också hos samma skribent. Det är 
möjligt att ett gynnsammare intryck kunde fås, om man detaljgranskade t ex berättelser
na över de påbörjade inventeringarna i Göteborgs och Bohus län (senast Bertilsson & 
Winberg 1978: 97 ff), men här skall endast ges några slumpmässiga exempel på använd
ningen av termen stensättning.

B E Hildebrand besiktigade 1863 i Tävelsås sn i Småland en förstörd ”stensättning”, som i 
orten ansågs ha varit ett domaresäte. Den utgjorde emellertid en gräsbevuxen rundel med 
småstensfyllning, som omgetts av tätt lagda, stora klumpstenar. Hildebrand tolkar det 
hela som bottnen till ett röse med förstörd hällkista (1864 b:249 f), men det är inte 
osannolikt att här funnits en stensättning i nutida mening. Hans Hildebrand använde 
termen stensättning för fornlämningar av stenkretstyp och resta stenar på Österlen 
(1870:6 ff), bl a kallade han ett gravfält med närmare 50 resta stenar för en stensättning, 
vilket visar termens bokstavliga tolkning och flexibla bruk. L F Palmgren använde 
termen för samma typ av fornlämningar i Finnveden (1880:243). I Uppland beskrevs 1883 
vad som uppenbarligen varit ett äldre järnåldersgravfält med rikligt bruk av termen 
stensättning för fyllda fornlämningar av skiftande form (Schürer v Waldheim 1884). Å 
andra sidan är det tydligt att man t ex på Gotland inte använde termen stensättning för de 
fornlämningar vi nu betecknar som sådana (Gustafson: 1905: 8, 10, 16, 60, 82, 86 m fl). 
Detsamma är fallet för ett välbekant öländskt gravfält (Baerendtz 1901).

Sannolikt har bristen på fast terminologi börjat kännas besvärande, allteftersom kunska
pen har växt om flacka fornlämningar - med eller utan den för termen stensättning 
ursprungligen karakteriserande kantkedjan. I samband med undersökningar under förra 
hälften av 1900-talet försökte man vid flera tillfällen att berika terminologien med nya 
termer. En undersökning av stor betydelse för den mellansvenska gravfältskronologien 
och gravfältsmorfologien blev O Almgrens i Alunda under 1910-talet. Där användes 
termen stensättning förflacka, runda, kvadratiska och tresidiga anläggningar med kant
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kedja - ”grafformer, hvilka äro de prydligaste som denna trakt har att uppvisa” 
(1912:329). För låga, uppenbarligen primärt övertorvade anläggningar kan också använ
das termen stenplan (Arne 1919:190 f, Norden 1929:25 ff och 1934:101 ff). Det bör 
observeras, att Arne samtidigt behöll termen röse för de flacka kvadraterna med övervä
gande stenfyllning på det ovannämnda öländska gravfältet (1919:191 ff).

Vid G Ekholms undersökningar av äldre järnåldersgravfält i Uppland under 1930- och 
1940-talen användes termen stenflak om samma typ av anläggningar - dvs de låga och 
vida, ursprungligen med säkerhet alltid ovan mark synliga men övertorvade stensättning- 
arna (Ekholm 1938:76 ff, 1939:4 ff, 1944:86 f). Samtidigt rådde en viss osäkerhet beträf
fande något avvikande varianter. Vid Valloxsäby (1939:a a) kallades gravar med kal 
stenfyllning ”kummelliknande” trots att de är flacka, och mittstenar i flacka stensättning- 
ar kallades ”klumpstensgravar”. För stensättningarna med stenfyllning har i andra sam
manhang föreslagits termerna ”halvröse”, ”flatkummel” och enskiktsröse (Almgren 
1934:58), av vilka den sistnämnda vore åtminstone teoretiskt användbar - ehuru antalet 
stenskikt kan vara svårbestämbart i praktiken. Inom andra områden kallades samtidigt 
anläggningar med högst varierande utseende genomgående för rösen (Stenberger 1933:58 
ff, jfr ännu 1964:364).

Termen stensättning ansågs fortfarande vid denna tid bunden till övertorvade fornläm- 
ningar med kantkedja eller till sådana av stenkretstyp. I en populär översikt sägs t ex att 
"en stensättning är en rad lagda eller ‘satta1 stenar, i form av en ring, oval (skepp), triangel 
eller fyrkant med ett i det närmaste stenfritt, mer eller mindre välvt, gräsbevuxet plan 
innanför stenraden; ett flatröse med stenar inom fotkedjan är alltså ingen ‘stensättning1. 
Vill man markera en flat stenfyllning över eller i en grav, talar man om stenläggning eller 
stenplan” (Rydh & Schnittger 1928:14). Den ovannämnda tvetydigheten, huruvida mate
rialet eller konstruktionsdetaljen skall vara typbestämmande, framträder klart i ett sådant 
yttrande. Termen ”stenplan” avser här t ex en annan materialtyp än enligt Arne och 
Norden (ovan a a). Samma grundsyn fanns ännu hos Almgren (1934:58). Han räknade 
också domarringarna till stensättningar men benämnde på samma sida en dylik för 
”stenkrets” (1934:64). En liknande, vag typindelning kan vara företrädd också senare 
med bl a missuppfattning av förment ofyllda anläggningar och oklar gräns mot rösen 
(Floderus 1946:93 ff).

Detta var alltså det terminologiska läget vid mitten av 1930-talet före starten av fornmin
nesinventeringen för den ekonomiska kartan. Dessförinnan hade som bekant en livlig 
inventeringsverksamhet bedrivits på annan bas (Gustawsson 1930, Floderus & Gustaws- 
son 1946:258 ff). För de tidigare inventeringarna hade ett par handledningar tillkommit, 
bl a riksantikvariens "PM för fornminnesinventerare”, daterat 1926, och en tryckt hand
ledning, utarbetad av K A Gustawsson och G Hallström (1930). Särskilt den sistnämnda 
innehåller utförliga anvisningar om inventeringsarbetet, blankettens användning etc och 
dessutom uttömmande anvisningar för specialkartering. Inga anvisningar om terminologi 
ingår emellertid, varför man får anta att kunskapen härom ansågs underförstådd eller 
allmänt känd. I inventeringssektionens arkiv finns dock ett odaterat utkast och en
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Fig 3. Del av typschema över fasta fornlämningar, avseende gravanläggningar av samma typer som i fig 1. Man 
kan iaktta rösen, högar, ett jordblandat röse och stensättningar av olika former samt ett par stenkretsar. 
Stensättningarna förutsätts genomgående ha kantkedja och ett orealistiskt stort antal varianter förutsätts vara 
ofyllda. K.A. Gustawsson, utkast i inventeringssektionens arkiv, troligen från åren omkring 1930.
Part of an older typology of ancient monuments, comprising burial monuments of the same type as in fig. 1.
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disposition till en nomenklatur av K A Gustavvssons hand med kommentarer av Hall
ström, som också är rikligt försedd med plan- och profilskisser (fig 3). Texten är närmast 
deskriptivt resonerande och saknar egentliga definitioner. Av texten om stensättningar 
framgår, att kantkedjan alltjämt förutsattes som ett definierande element men att en 
fyllning ”stundom” kunde finnas inom denna. Domarringarna räknades som en särskild 
undergrupp till dessa. Troligen hör därför utkastet i tiden samman med de äldre invente
ringarna. Om det hade publicerats skulle det säkert ha varit till stor nytta för dessa. Det är 
däremot såvitt känt inte i skrift belagt när de ändringar i terminologien, som föregick 
inventeringen för ekonomiska kartan, företogs. Dessa innebar främst, att den tidigare 
vanliga men vagt obestämda termen ”jordblandat röse” förkastades, vilket enligt muntlig 
uppgift av Sverker Janson möjligen skedde först omkring 1940, och att kravet på kantked
ja uppgavs för stensättningarna. Material- och profilprinciperna genomfördes således 
tämligen konsekvent för högar och rösen, och stensättningarna blev härigenom - på gott 
och ont - den dominerande forntida gravkategorien utan en klar typindelning enligt ovan 
redovisade principer. En reminiscens av det äldre stensättningsbegreppet kvarstod till 
mitten av 1950-talet, genom att så gott som alla de hundratusentals anläggningarna med 
denna term benämndes ”fyllda”, vilket ursprungligen avsåg en fyllning- av jord eller sten 
- innanför den klassificerande kantkedjan. Motsatsen var alltså de mycket ovanliga 
ofyllda stensättningarna.

Principiell kritik har på senare tid riktats mot detta terminologiska system för att vara ”so 
vague (for example, the stone setting concept) that it is difficult to provide nation-wide 
surveys with an archaeological explanation” (Ekblad 1981 :D18). Kritik enligt sådana, 
strängt vetenskapliga linjer tar dock knappast hänsyn vare sig till systemets historiska 
framväxt eller till nuvarande försök till systematisering och bortser kanske alltför lätt från 
de praktiska svårigheterna i tillämpningen. Att beskylla systemet för att vara både för 
vagt och för låst (Ekblad 1981: E) 14) förefaller innebära att man på ett orealistiskt sätt 
skjuter över målet - en vetenskapligt tämligen fast men antikvariskt lätthanterlig termino
logi. Självfallet är dock den efterlysta källkritiken nödvändig (Ekblad 1981 :D19), vilket vi 
inte minst inom inventeringssektionen är starkt medvetna om (t ex Selinge 1985). Det 
grundläggande dilemmat är att varje klassifikation - ehuru djupt nödvändig - alltid i viss 
mån gör våld på en ostrukturerad verklighet.

Silurlandskapets fornlämningsbild
Exempel kommer här att hämtas från 15 socknar inom västra delen av Gudhems och östra 
delen av Valle härad inom Skaraborgs län, vilka utgjorde mitt arbetsområde 1984 (se 
karta sid 97). Socknarna - Bolum, Bjurum, Broddetorp, Brunnhem, Gudhem, Hornbor
ga, Håkantorp, Häggum, Norra Lundby, Segerstad, Stenstorp, Sätuna, Ugglum, Värn
hem och Östra Tunhem - tillhör med undantag av en del av Bjurum helt Falbygden- 
Billingens silurområde. Området är beläget öster-söder om Hornborgasjön och omsluter

19



åt väster-söder-sydöst Billingens och Brunnhemsbergets platåberg samt når i söder upp 
på Mösseberg. Det avvattnas i huvudsak genom ån Slafsan, som löper runt bergen och via 
Hornborgasjön till Lidan. Terrängen är i regel tämligen kuperad även nedanför platåber
gen. Nivåerna når ca 300 m över havet på diabasbergen men delvis också över 200 m inom 
odlingsbygden. Miniminivå är Hornborgasjöns ca 120 m ö h. Större delen av området är 
fullåkersbygd, men betydande skogsarealer - i regel gamla ängs- och hagmarker - finns 
dels i anslutning till platåbergens rasbranter, dels i Slafsans dalgång och dels inom 
områden med grund jord över sandstensklev - t ex i Gudhem - eller inom sandiga 
områden - främst i Bjurum.

Området var känt för stor fornlämningstäthet redan före förstagångsinventeringen, fram
för allt genom K E Sahlströms arbeten (1931-32 och 1939), och är representerat i 
museerna med många värdefulla gravfynd alltifrån neolitisk tid. Inventeringen för ekono
miska kartans första edition 1959-60 leddes av G A Hellman i samtliga socknar utom 
Segerstad och Håkantorp, där G Winberg var ansvarig arbetsledare. Området hör däref
ter till landets fornlämningsrikaste (Hyenstrand 1984:153). För det 1984 framkomna 
resultatet och för en jämförelse med den äldre inventeringen hänvisas till tabell sid 98. 
Som synes innebär det nya resultatet med några undantag en minskning av antalet 
förhistoriska fornlämningar per socken, vilket kan fordra en kommentar innan stensätt- 
ningarna närmare behandlas.

Mindre procentuella förskjutningar upp eller ned i det reviderade fornlämningsbeståndet 
från förhistorisk tid är självfallet naturliga pga sådana faktorer som ändrade besiktnings- 
förhållanden, mera preciserade krav i den antikvariska bedömningen - särskilt beträffan
de antal fornlämningar på gravfält, ökad kunskap om fornlämningstyper och konstruk
tionsdetaljer, bättre resurser för terränggenomgång samt inte minst personella förutsätt
ningar. När inom områden med avsevärda totala fornlämningsantal de procentuella 
avvikelserna - såsom här är fallet i flera socknar - uppgår till ett par tiotal procent eller 
mera fordrar de dock särskilda förklaringar.

Man bör först observera, att skillnaderna i fornlämningsbeståndet enligt den gängse 
resultattabellen spalt XI b och c avser antalet enskilda anläggningar. Om man däremot 
jämför siffran efter / i spalt III d och spalt XI a, som anger antalet R-markerade lokaler 
med fornlämning vid de två inventeringstillfällena, så finner man att dessa endast i tre fall 
- Häggum, Norra Lundby och Värnhem - ligger på obetydliga minusvärden. I de övriga 
socknarna visar däremot lokalantalet en ökning, och i fem socknar uppgår den till mera än 
30 procent. Som markanta exempel kan nämnas Bolum, Gudhem, Hornborga och Satu
na, där fornlämningsantalet minskat med resp 32, 11, 53 och 51 procent, men där 
samtidigt antalet fornlämningsplatser ökat med resp 17, 38, 12 och 38 procent. I själva 
verket är antalet nyupptäckta lokaler inte obetydligt större än vad dessa siffror visar, 
eftersom samtidigt en del äldre helt avförts. Endast i Värnhem med en fornlämnings- 
minskning med 5 och en lokalminskning med 6 procent tycks siffrorna följas åt. Det bör 
tilläggas att den stora minskningen i Häggum beror på borttagna fornlämningar.
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Man kan jämföra dessa värden med hela årets statistiska utfall i Skaraborgs län (tabell sid 
98), som uppvisar en minskning i antalet fornlämningar med 4 procent, medan samtidigt 
antalet lokaler ökat från 3 024 till 3 545 eller med drygt 17 procent. Inom Älvsborgs län 
motsvarar en ökning med 15 procent i antalet fornlämningar en lokalökning med 550 st 
eller 36 procent, dvs exakt samma skillnad mellan procenttalen som i Skaraborg. Ökning
en med över 500 fornlämningslokaler inom vaije västgötalän är naturligtvis också i 
verkligheten större, eftersom en del tidigare registrerade lokaler dömts ut. Ökningen 
innebär ett reellt tillskott till forskningen och kunskapen om landskapets förflutna. Det är 
vår förhoppning, att också minskningen i antalet fornlämningar i Skaraborg innebär en 
kunskapsökning, eftersom den bör vara resultatet av en förbättrad och förfinad antikva
risk bedömning. Vad denna i sak innebär kan exemplifieras från det aktuella området.

En starkt bidragande orsak till den i många fall ändrade antikvariska bedömningen är en 
mera differentierad syn på silurområdets kulturlandskap över huvud taget, inriktad på en 
långsiktig förklaringsmodell till den historiska utveckling, som ligger bakom dess nuva
rande komplexa utseende (jfr Selinge 1985). Kännedomen om områdets fyndrikedom - i 
stor utsträckning emanerande från borttagna fornlämningar - tillsammans med mångfal
diga iakttagelser av svårbedömda anläggningar och rester av sådana i ett intensivbrukat 
landskap ledde vid förstagångsinventeringen till en benägenhet till mycket liberala forn- 
läniningsklassifikationer. Åtminstone av vissa handläggare tillämpades dessa bedöm
ningsgrunder inom hela silurområdet - oberoende av stora skiljaktigheter i kulturlandska
pets genes inom olika delar av detta. Kulturgeografisk forskning har påvisat stora 
olikheter i detta avseende (Lindgren 1939, Lindquist 1975), framför allt genom de ur
sprungliga inmarkernas och utmarkernas skiljaktiga brukningssätt i äldre tid, vilket är 
särskilt tydligt i detta område med stora byar med omfattande ängs- och betesmarker. 
Efter skiftena har dessa också till stor del uppodlats, men denna odling har inte på samma 
sätt som den flertusenåriga inom inmarkerna hunnit att genomgripande prägla kultur
landskapet. De äldsta fornlämningarna - gånggrifter och hällkistor från neolitisk tid och 
rösen och stora stensättningar från bronsåldern - ligger ofta ännu kvar i byarnas gamla 
inmarker, medan däremot järnålderns oansenligare fornlämningar kan saknas, trots att 
by markerna bör ha varit kontinuerligt bebodda och odlade. I utmarkerna har däremot 
fornlämningar normalt varit mera ovanliga, men de har å andra sidan bevarats bättre här 
även i mera oansenligt utförande. De gamla inmarkerna, som låg i de ursprungligen bästa 
odlingslägena, utgör i dag ett genom intensiv odling nedbrutet restlandskap, där många 
fornlämningar intill oigenkännlighet kan ha förvandlats genom gradvis bort odling och 
belamring med odlingsavfall - en verksamhet som tyvärr delvis ännu pågår. I de sent 
uppodlade utmarkerna, som ofta ligger på sämre jordar, kan däremot smärre fornläm
ningar kvarligga, blandade med normala lämningar efter den sentida uppodlingen eller 
ängsdriften. Den ovannämnda, liberala antikvariska bedömningen av restprodukter från 
den äldre odlingen måste därför förbehållas de gamla inmarkerna, medan utmarkens 
lämningar måste bedömas med helt normala fornlämningskriterier beträffande material, 
former, lägen etc. Inom båda områdestyperna har utöver de här avsedda R-markerade 
anläggningarna ett stort antal presumtiva fornlämningar och fornlämningsliknande före
teelser utan säkra karakteristika registrerats för bevakning.
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Fig 4. Exempel på långt gangen nedbrytning av en fornlämning i fullåkersbygden, belägen i Kymbo sn på 
Falbygden. Anläggningen ligger på socknens mest markanta höjdrygg. Stengärdesgården ligger längs krönet 
ovanpå en tydlig, 0,6 m hög välvning, som också t h företer en utvidgning i planet. 1 åkern finns-i med a angiven 
begränsning - en avgränsbar upphöjning, som är rund och mörkfärgad och sammanfaller med välvningen under 
stengärdesgården. Den har också talrika stenar i ytan och bör härröra från en till stor del utplöjd anläggning, som 
är äldre än gärdesgården. Antikvarisk bedömning och foto Leif Gren 1985.
Example of erosion at an advanced stage of an ancient monument in an area of intense arable cultivation. The 
stone field boundary runs along the summit of the ridge over a domeshaped elevation. It has many stones on the 
surface, and probably derives from a feature which is to a large extent ploughed-out and which is older than the 
stone wall.

En stor del av de inom detta område utmönstrade tidigare registreringarna utgör utmarks- 
lämningar, som tidigare felaktigt bedömts som fornlämningar. De kan utgöra både 
naturbildningar och lämningar av sentida odling. Exempel på båda delarna finns inom 
småkuperade åslandskap-delvis av kameskaraktär - främst inom Bolum och Värnhem i 
Valle härad samt inom Brunnhem på bergens östsida. Flera tidigare smågravfält har här 
minskats till enstaka anläggningar eller helt avförts och ett flertal enstaka fornlämningar 
har ombedömts. I motsats härtill har inom ursprungliga inmarker ett inte oväsentligt antal 
nyregistreringar gjorts av restprodukter i gammal odlingsmark, som genom material, 
former - inte sällan från terrängen avvikande profil - och konstruktionsrester har kunnat 
fastställas som fornlämningar. Dessa utgör i regel rester av större anläggningar, medan de 
avförda genomgående är små och oansenliga. Dessa nytillkomster ligger vanligen i
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mycket typiska lägen i landskapet - dvs i fullåkersbygdens högre partier. Inte sällan 
ansluter de till en äldre gärdesgård eller annat odlingshinder, som bidragit till att de delvis 
bevarats (fig 4). Även helt överodlade anläggningar har registrerats. I enstaka undantags
fall kan dessa rester ha utgjort verkligt monumentala anläggningar -1 ex en nyregistrerad 
hög inom Väberga avhysta bys marker, som varit minst 35 m i diam och 3-3,5 m hög och 
vars mittparti kvarligger intakt med tydlig högfyllning i skärningarna (Värnhem 28). Det 
är också vanligt att enstaka anläggningar i dessa lägen nu bedömts som större än tidigare.

Ett stort antal nyregistrerade lokaler utgöres dock av väl synliga anläggningar med 
karakteristiska konstruktionsdetaljer, inte sällan stora och mycket flacka stensättningar. 
Delvis har dessa förbigåtts tidigare pga otillräckliga resurser för terränggenomgång, 
men i många fall har orutinerade rekognoscörer säkerligen inte upptäckt dem just pga 
det stora formatet i planet och den i förhållande härtill mycket oansenliga höjden. Nedan 
behandlade konstruktioner är därvid osvikliga karakteristika, även om de normalt endast 
nu är synliga inom en mindre del av anläggningen pga skadegörelse.

Inom begränsade områden av äldre inmarker kan också stora bedömningssvårigheter av 
rösen föreligga - t ex i Håkantorp och Norra Lundby. Fornlämningar kan här helt ha 
täckts av odlingssten. I regel måste åtminstone något säkert kriterium på fornlämning 
återfinnas - från odlingsstenen avvikande och enhetligt material, bra form eller utsökt 
läge etc. I några fall har tidigare registrerade rösen måst avföras och kvarstå enbart som 
bevakningsobjekt.

De extremt stora bortfallen enligt tabellen - framför allt inom Bolum, Gudhem, Hornbor
ga och Satuna - beror dock främst på en annan felbedömning i den äldre inventeringen. 
Några av Västergötlands tidigare största registrerade gravfält har nämligen till stora delar 
befunnits bestå av odlingslämningar. Sålunda har två närliggande gravfält inom Hornbor
ga med tidigare sammanlagt ca 345 anläggningar nu reducerats till resp 20 och 45 gravar 
(Raä 45 och 46) samt ett stort område med ålderdomlig fossil åkermark med vallformiga 
avgränsningar och starkt torvade odlingsrösen (Raä 127, jfr Sahlström 1931-32:208 ff). 
Ett tidigare gravfält i utmarksläge i Gudhem med ca 150 registrerade anläggningar (Raä 
122) visade sig bestå av enstaka gravar samt talrika röjningsrösen i ett stensträngsområde 
- sannolikt av förhistorisk karaktär (Raä 172). Ett gravfält i Sätuna slutligen med ca 220 
tidigare registrerade anläggningar var svåranalyserat men bedömdes bestå av ett mindre, 
sönderodlat gravfält med ca 30 anläggningar (Raä 34) samt ett fossilt odlingslandskap i två 
generationer - den äldre med talrika, torvade odlingsrösen och den yngre med ryggade 
akrar (Raä 35). Provundersökningar har bekräftat analysen (Carlsson & Hjohlman 1985). 
Ett liknande ”gravfält” i Bolum med ca 60 anläggningar bedömdes enbart bestå av 
odlingslämningar (Raä 6). Gravfältsbilden inom silurområdet har därför ändrats väsent
ligt, och dess enda riktigt ”stora” gravfält är de nu antalsmässigt utökade höggravfälten i 
Dimbo och på klockartomten i Eggby med resp 295 och 175 anläggningar (Raä 6-7 resp 
49).

Sammanfattningsvis har inom detta begränsade område ca 900 tidigare registrerade
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fornlämningar ombedömts, men det stora bortfallet har till en tredjedel kompenserats 
genom ca 300 nyregistreringar. Bortfallen är på grund av de nämnda ”gravfälten” avse
värt större här än inom andra delar av länet, medan nytillkomsterna torde vara fullt 
jämförbara (jfr tabell s 98).

Silurbygdens stensättningar

Inom området har som framgår av tabellen (sid 98) nu registrerats 1 893 förhistoriska 
gravar på 938 platser. Av dessa utgöres inte mindre än ca 1 400 av stensättningar, vilket 
belyser vad ovan sagts om användningen av denna term. Bortsett från 46 megalitgravar, 
av vilka ett par rester av gånggrifter är nyregistrerade, fördelar sig de övriga gravarna i 
huvudsak på högar, rösen, domarringar och resta stenar, vilka emellertid inte skall 
behandlas här. Stensättningarna kommer att behandlas tillsammans ifrån området som 
helhet, eftersom inga nämnvärda kvalitativa eller morfologiska skillnader finns mellan 
socknarna. Fördelade på de tre ovannämnda huvudtyperna av stensättningar av rund 
form samt de med avvikande form samlade under ett grupperar de sig på följande sätt:

Fornläm-
ningstyp

Stens., rund 
av stenfylln.

Stens., rund 
övertorvad

Stens., rund 
ofylld

Stens, 
annan form

Totalt

Antal 161 1 185 7 45 1 398
Procent 11,5 84,8 0,5 3,2 100

Därav på
gravfält 22 424 19 465
Procent 13,7 35,8 42,2 33,3

Därav enstaka 139 761 7 26 933
Procent 86,3 64,2 100 57,8 66,7

De 45 stensättningarna med avvikande form fördelar sig på 26 kvadratiska, varav 21 
övertorvade, 8 triangulära, varav 5 övertorvade och 1 ofylld, 8 treuddar, varav 7 övertor- 
vade, 2 ovala övertorvade samt 1 skeppsformig övertorvad stensättning. De behandlas ej 
i fortsättningen.

Totalt är som synes inte mindre än två tredjedelar av stensättningarna belägna utanför 
gravfält - dvs enstaka eller i grupper om 2-4. Att andelen enstaka belägna stensättningar 
av stenfyllning är hög torde inte vara något onormalt, men att 64 procent av de övertorva
de ligger utanför gravfält måste bedömas som ett extremt värde, även om direkta 
jämförelsesiffror merendels saknas (jfr Selinge 1977:206 ff). Rent allmänt gäller att en hög 
andel fornlämningar utanför gravfält talar för en högre genomsnittlig ålder på fornläm-
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ningsbeståndet (jfr Selinge 1985:49ff). Det stora flertalet av de nedan behandlade sten- 
sättningarna med särskilda konstruktioner hör till de enstaka belägna.

Gravfälten i detta område är efter revideringen inte bara få utan också genomsnittligt 
små. Medeltalet anläggningar på 4 gravfält med stensättningar med stenfyllning är 5,5 och 
på 52 gravfält med övertorvade stensättningar endast 8,1 gravar. Tendensen torde vara 
generell för länet (jfr Hyenstrand 1971: diagram 1). De sistnämnda gravfälten kan till sina 
kombinationer fördelas i två huvudgrupper. I den ena ingår vida och flacka stensättningar 
- inklusive sådana med nedan behandlade konstruktioner - samt fornlämningar av 
stenkretstyp och resta stenar. Den andra domineras av mindre och mera välvda övertor
vade stensättningar och har inslag av högar. Hit hör områdets nu största gravfält vid 
Mårby f d kyrkby i nuvarande Bjurum sn, som med sina 95 anläggningar (33 högar, 60 
runda övertorvade stensättningar och 2 treuddar) är ett ovanligt vackert och välbevarat 
exempel på ett gravfält av den yngre järnålderns karaktär (Raä 10). I några fall är gravfält 
av denna karaktär emellertid nu mycket små och kraftigt skadade och gör intryck av 
återstående rester. Flertalet av områdets minst ett 30-tal äldre primärenheter saknar 
numera helt gravfält av denna typ. Vid ett par av dessa (Bolums kyrkby och Tranum i N 
Lundby) har vid inventeringen fynd från yngre järnåldern (ett vendeltida genombrutet 
spänne resp en vikingatida kam) registrerats, som klart antyder bortodlade gravar, och i 
andra fall kan enstaka fornlämningar utgöra rester av gravfält. Förhållandet kan ses som 
ett positivt test på en källkritisk hypotes angående den yngre järnåldern i centralbygderna 
(Selinge 1985:59ff). En närmare analys av gravfälten skall dock ej göras i detta samman
hang.

Stensättningar med konstruktioner

Det var genom förstagångsinventeringen väl känt att en rik variation av konstruktionsde
taljer förelåg på områdets fornlämningar. Detta gällde både mittkonstruktioner (Hyen
strand 1971: karta 4) och kantkonstruktioner, men bestämningar och beskrivningar var 
inte sällan påfallande vaga i det äldre registret. Vid revideringen gjordes därför ett 
medvetet försök att förbättra och precisera kunskapen avseende dessa detaljer. Inom 
detta område gjordes därför i illustrativa fall profilskisser av anläggningarnas utseende, 
av vilka här ett urval återges i renritat skick (fig 5-9). Av tydlighetsskäl är höjdskalan här 
genomgående den dubbla mot längdskalan. De återgivna fornlämningarna är långt ifrån 
alltid i sin helhet bevarade i den utformning som skisserna utvisar. I undantagsfall kan 
dessa t o m sägas ha prägel av rekonstruktion. Inom någon del av anläggningen är 
emellertid alltid de återgivna detaljerna observerade, och i några fall av osäkerhet 
markeras detta med ? på skissen. Stenar som är naturliga eller ingående i konstruktioner 
markeras med skrafferad profil, stenar i stenfyllning med små ringar. Naturlig markyta 
markeras 2 m utanför begränsningen, och ritningarna på varje figur är centrerade med 
gemensamt läge för mittpunkten. Socken och registernummer anges för varje anläggning.
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Fig 5. Profiler över ett urval fornlämningar med mittröse, mitthög eller mittstensätt
ning. Efter fältskisser av förf., renritning A. Boklund.
Sections of a selection of ancient monuments with a central cairn, central mound or
centra! stone-setting.
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Fig 6. Profiler av ett urval fornlämningar med mittstensättning, stenkedja och kant
kedja. Efter fältskisser av förf., renritning A. Boklund.
Sections of a selection of monuments with central stone-setting, stone ring and kerb.
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Fig 7. Profiler av ett urval fornlämningar med brätte, stenkedja, skålad yta, mitthög
och kantvall. Efter fältskisser av förf., renritning A. Boklund.
Sections of a selection of monuments with brim, stone ring, bowl-shaped depression,
central mound and outer bank.
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Fig 8. Profiler av ett urval fornlämningar med stenkedja, kantvall, mittstensättning
och mittblock, de tre nedre ofyllda. Efter fältskisser av förf., renritning A. Boklund.
Sections of selection of monuments with stone ring, outer hank, central stone-setting
and central stone block.

29



2

1

O

2

1

O

2

1

O

2

1

O

O 10 20

Gudhem 10:1

20 30

Gudhem 12

Fig 9. Profiler av ett urval fornlämningar med mittstensättning, stenkedja och kantvall, på den nedre dubbel. 
Efter fältskisser av förf., renritning A. Boklund.
Sections of a selection of monuments with central stone-setting, stone ring and outer bank.
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Det är naturligt att skisserna återger anläggningar med flera, mera ovanliga och ovanligt 
tydliga konstruktioner, medan anläggningar med endast en konstruktion av mera alldag- 
lig art inte avtecknats. Här meddelas därför en tabellarisk förteckning över samtliga 
registrerade stensättningar med konstruktionsdetaljer av den art, som framgår av sche
mat fig 1. För definitioner hänvisas till gällande anvisningar (Selinge 1969:25 f). Procent
siffrorna anger för varje konstruktion andelen anläggningar i förhållande till totalsiffrorna 
enligt föregående tabell. Konstruktionerna fördelar sig på följande sätt.

Fornlämningstyp 
Konstr. detalj

Stens., rund 
av stenfyllning

Stens., rund 
övertorvad

Stens., rund 
ofylld

Stens., 
annan form

Totalt

Mittblock 3 18 1 22
procent 1,9 1,5 14,3 1,6

Mittsten 1 15 1 17
procent 0,6 1,3 2,2 1,2
Mitthög/mittröse/

mittstensättning 3 86 89
procent 1,9 7,3 6,4

Stenkedja 2 44 46
procent 1,2 3,7 3,3

Kantkedja 13 142 1 29 185
procent 8,1 12,0 14,3 64,4 13,2

Brätte 4 12 16
procent 2,5 1,0 1,1

Kantvall 23 133 6 1 163
Procent 14,3 11,2 85,7 2,2 11,7

Kantränna <10

Någon totalsummering av antalet anläggningar med konstruktioner av varje typ har ej 
gjorts, eftersom flera konstruktioner i åtskilliga fall förekommer på samma stensättning. 
För de ofyllda gäller det givetvis samtliga, för de av annan form flertalet, för de vanliga 
runda typerna uppskattningsvis totalt minst 25-30 procent av totala antalet, dvs 350-400 
stensättningar. Man kan dessutom räkna med att konstruktionerna i åtskilliga fall på 
skadade anläggningar inte längre är åtkomliga för okulär besiktning och att det ursprungli
ga antalet därför sannolikt kan ha varit betydligt större. Både omfattningen och vari
ationsrikedomen hos dessa konstruktioner vittnar om en omsorg hos de förhistoriska 
gravbyggarna, som måste vara väl förankrad i deras föreställningsvärld och således ha 
betydelse för tolkningen av denna.
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Av profilerna (fig 5-9) framgår att det här vanligen är fråga om stora fornlämningar. 
Diametern för de 32 avbildade stensättningarna varierar mellan 13 m (Gudhem 201) och 
hela 45 m (Gudhem 12) med ett medeltal på nära 23 m. Det genomsnittliga medeltalet för 
samtliga i tabellen redovisade stensättningar är med säkerhet avsevärt mindre, eftersom 
de större anläggningarna ofta är rikare på konstruktioner. Urvalet är alltså inte gjort med 
tanke på representativitet i detta avseende. A andra sidan är det också med säkerhet så, 
att de i tabellen redovisade stensättningarna är genomsnittligt avsevärt större än hela 
stensättningsbeståndets medeltal. Det senare dras framför allt ned av de på konstruktio
ner fattiga och vanligen små stensättningarna på gravfälten av yngre järnålderns karaktär. 
Redan dessa förhållanden kan ge en vag antydan om de här avsedda fornlämningarnas 
tidsställning.

Däremot är dessa stensättningar genomgående påfallande låga i förhållande till storleken. 
Höjden på huvudvolymen uppgår aldrig till 1 m och är vanligen betydligt lägre. Man kan 
också skönja två huvudtendenser i huvudmassans profilering. Antingen har den en 
relativt brant kant, som höjer sig ca 0,3-0,6 m för att därefter plana ut till en närmast 
vågrät yta (t ex Segerstad 102,23 och 8, Håkantorp 37, 38 och 80 nedre, Gudhem 93:1 och 
10:1) eller också höjer den sig med en mycket flack och i kanten knappast märkbar 
välvning, som i regel fortsätter i hela volymen (t ex Värnhem 124, Sätuna 26:1, Håkan
torp 80 övre, Bolum 72 och Gudhem 12).

Det ligger i sakens natur, att dessa tendenser i regel inte syns där kantvall uppträder. De 
har dock i mångfaldiga tillfällen också konstaterats på stensättningar - framför allt 
övertorvade - utan konstruktionsdetaljer. 1 undantagsfall kan huvudvolymen närma sig 
högform (t ex Håkantorp 23). Orsaken till dessa variationer kan inte gärna vara någon 
annan än att man velat ge ett bestämt visuellt intryck, som på olika sätt samverkar med 
konstruktionerna. Man kan också fråga sig vilka effekter man sökt med denna strävan till 
ytutbredning på bekostnad av välvning i höjden, som eljest lättare kan tolkas som strävan 
efter monumentalitet. Att det är fråga om medveten arkitektur kan det knappast råda 
någon tvekan om oavsett syftet.

Mittblock och mittstenar hör såsom framgår av tabellen till undantagen inom detta 
område, och särskilt gäller detta resta mittstenar (jfr dock Ugglum 20:1 och Håkantorp 
70). Den ofyllda stensättningen är den nyupptäckta Sätuna 63:1 med kantvall, som också 
har nära 200 älvkvarnar på mittblocket. Ytterligare ett mittblock är försett med dylika. 
Underlag för kvantitativa jämförelser med andra områden föreligger inte, men ett allmänt 
intryck är att mittblock mera (t ex i Mälardalen) förekommer i stensättningar med 
stenfyllning än i övertorvade dylika, medan förhållandet är det motsatta med både resta 
och rundade mittstenar (t ex i Mälardalen och Bohuslän). Någon sådan skillnad syns inte 
i detta fåtaliga material.

Någon skillnad har i tabellen inte gjorts på mitthög, mittröse och mittstensättning, 
eftersom en sådan knappast är trolig ur funktionell synpunkt. Som framgår av skisserna 
finns emellertid klara skillnader både i material och välvning, som klart belägger motsva-
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Fig 10. Stensättning med mitthög i Skärv sn. A anger mitthögens fot, B stensättningens yttre begränsning. 
Endast mitthögen var tidigare registrerad. Nedodling av kringliggande mark överdriver skenbart stensättning
ens höjd. Antikvarisk bedömning G. Flink, foto L. Gren.
Stone-setting with central mound. A marks the edge of the central mound and B the outer edge of the 
stone-setting. Only the central mound was previously registered.

righeter till de fyra huvudtyperna i mittanläggningarna. Mittrösen finns t ex på Håkan- 
torp 23, Värnhem 124, Segerstad 102 och - ehuru högliknande - på Värnhem 49:1. 
Typiska mitthögar är företrädda på Sätuna 26:1, Segerstad 23 (gropen är sannolikt 
sekundär), Hornborga 1:1 samt Gudhem 201 och 10:1, jfr även fig 10. Mittstensättningar 
med stenfyllning, vars material avviker från ytterpartiernas, finns t ex på Håkantorp 37, 
Segerstad 8, Håkantorp 80 övre, Ugglum 20:1 och Håkantorp 75. I undantagsfall kan 
mittstensättningen vara försedd med kantkedja (Håkantorp 37), jfr även fig 11. Övertor- 
vade mittstensättningar är vanliga, men de kan ibland p g a låg höjd och också p g a 
skadegörelse vara svåra att urskilja. Typiska exempel är Håkantorp 38 och 80, Gudhem 
113 och 93:1, Bolum 72 (den största av tre på ett gravfält) och sannolikt Gudhem 12.

På båda typerna av mittstensättningar förekommer en klart uttalad, valliknande kant 
kring ett skålat mittparti, som verkar helt intakt och definitivt inte är resultat av skadegö
relse och knappast heller av insjunkning. Typiska exempel är Segerstad 8, Ugglum 20:1
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Fig 11. Övertorvad stensättning med mittstensättning av stenfyllning med kantkedja i Skärv sn. A anger 
begränsning av mittstensättningen, B av huvudvolymen. Antikvarisk bedömning G. Flink, foto L. Gren. 
Stone-setting covered by turf with a filled central stone-setting and kerb. A marks the boundary of the central 
stone-setting and B the boundary of the complete stone-setting.

samt Gudhem 113 och 93:1. Den sistnämnda ger snarast intryck av ”ofylld mittstensätt
ning med kantvall”. På Håkantorp 80 övre, som tillsammans med Håkantorp 80 nedre och 
bl a domarringar är belägen på ett gravfält, är mittstensättningen genom sin ringa höjd 
och sin storlek snarast urskiljbar som en materialskillnad mot det låga, övertorvade, 
brätteliknande ytterpartiet. Det sistnämnda var tidigare ej uppmärksammat. Också tre, 
23-24 m stora högar (i Gudhem, Segerstad och Brunnhem) har mittstensättning, ett par 
högar har centrala stenkedjor och två har tendens till koncentriska dylika.

Dessa mittkonstruktioner gör intryck av ett gemensamt ”tema med variationer”, som 
också lånat drag från de nedan behandlade kantkonstruktionerna. Det torde inte vara 
orealistiskt att anta, att åtminstone var tionde stensättning inom detta område ursprungli
gen haft en sådan konstruktion (jfr tabellen). Detta torde sannolikt vara mera än inom 
något känt, jämförbart område. Möjligen kan de gotländska gravfälten från äldre järnål
der (t ex Nylén 1955:17, 29 och 119, Stenberger 1964:363) ur frekvenssynpunkt mäta sig

34



härmed, men konstruktionerna är där synbarligen mera ensartade med ett mittröse, ett 
lågt, plant och övertorvat, brätteliknande parti och en yttre, ibland dubbel kantkedja. 
Motsvarigheter härtill finns mera sporadiskt i östra Mälarområdet men knappast i Väster
götland. De östgötska gravfälten från äldre järnålder har i besläktade anläggningar 
vanligen endast en mera oregelbunden koncentration av grövre stenar i mittpartiet 
(Norden 1929:27 ff, Lundström 1965: pl 34-36). Inom övriga områden torde mittkon
struktioner uppträda mera sporadiskt, och framför allt saknas såvitt känt den västgötska 
variationsrikedomen. Även utanför silurområdet har antalet mittkonstruktioner växt 
betydligt vid revideringen, men det centrala områdets övervikt torde dock bestå (jfr 
Hyenstrand 1971:karta 4).

Det är inte ovanligt, att stensättningarna har ett mer eller mindre tydligt skålat mittparti 
med uppenbarligen intakt yta. Utan systematiska efterforskningar har anteckningar 
härom uppmärksammats i ett 50-tal fall. Det gäller både anläggningar med stenfyllning 
och övertorvade dylika - kanske relativt sett flera av den förstnämnda typen. Sätuna 21 
har medtagits som ett ovanligt tydligt exempel. I sådana fall kan naturligtvis gränsen mot 
en kantvall bli flytande. Vanligen är dock det skålade partiets begränsning mindre 
markant. Förekomst av dylika mittpartier torde inom flertalet områden vara belagda 
endast i undantagsfall. I Östergötland har de inte sällan observerats i samband med 
revideringsinventeringen - bl a på en del av de ovannämnda stensättningarna med 
koncentration av grova stenar mot mitten.

En stenkedja är det vanligaste exemplet på en konstruktion mellan mittpartiet och 
kantpartiet av en stensättning. Som synes av tabellen har en sådan här observerats i 
närmare 50 fall, varför konstruktionen ursprungligen bör kunna ha funnits kanske på var 
tjugonde stensättning, då de med hänsyn till skadegörelse och belamring inte sällan är 
svara att konstatera. Som synes av figurerna finns de på något olikartade varianter och är 
vanligen belägna ungefär mitt emellan en eventuell mittkonstruktion och kanten (t ex 
Sätuna 26:1, Segerstad 23, Ugglum 20:1, Håkantorp 80, Gudhem 93:1 och 10:1, Håkan- 
torp 70 samt i den nämnda, skålformiga ytan på Sätuna 21). De innehåller ofta rätt väl 
valda, jämstora stenar, placerade med långsidan parallellt med anläggningens periferi. 
Höjden kan växla (jfr t ex Värnhem 124 och Gudhem 93:1). I ett fall som Brunnhem 23 
kunde konstruktionen också benämnas ofylld mittstensättning. I åtminstone tre fall i 
Värnhem och N Lundby förekommer flera koncentriska stenkedjor delvis synliga i ytan. 
Dylika är kända också från andra delar av landskapet, t ex i övre Ätradalen. Håkantorp 
38 utgör veterligen däremot en unik anläggning, då den synes ha en låg vall av småsten 
ungefär i stenkedjans normala läge. I de fall stenkedjorna förut varit observerade har de 
oftast tolkats som kantkedjor, varför anläggningarna uppfattats för små.

Inte oväntat är kantkedja den mest frekventa av här behandlade konstruktioner, vilket 
torde vara fallet inom de flesta områden. Att den är helt dominant på stensättningar av 
annan form än rund är naturligt, eftersom denna ofta blir tydlig först genom kantkedjan. 
Det är däremot snarast förvånande, ätt den inte är mera frekvent på runda fornlämningar, 
där den inom detta område verkar kunna ha ersatts av den ungefär lika vanliga kantvallen.
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Material för relativa jämförelser saknas i stort sett, men man kan mera som en kuriositet 
konstatera att kantkedja här är mindre frekvent än på stensättningar inom norrländsk 
järnåldersbygd (Selinge 1977:202). Kantkedja förekommer i flertalet fall som enda konst
ruktion men får här representeras av några anläggningar, där den förekommer i kombina
tion med andra detaljer (Segerstad 8, Ugglum 20:1 och Bolum 72).

Även brätte förekommer i några fall på stensättningar och representeras här av N Lundby 
76:3, som också har en stenkedja innanför detta. På grund av termens definition (Selinge 
1969:25) kan gränsen bli svävande mot mittkonstruktioner (t ex Gudhem 113), men man 
bör i tveksamma fall också ta hänsyn till mäktigheten i den undre anläggningen (t ex 
Segerstad 8). Av naturliga skäl bör det vara vanligare med brätte på mera välvda 
anläggningar. Detta framgår också av att ca 25 rösen och 8 högar inom området har brätte, 
vilket betyder att konstruktionen här är betydligt mera frekvent på de totalt färre rösena. 
Oftast rör det sig om större anläggningar, och kantkedja kan förekomma både inom och 
utom brättet. Vanligen har brättet finare material än röset och kan vara övertorvat. I ett 
fall (Hornborga 36) har nu på ett 35 m stort röse konstaterats ett 6 m brett brätte, som 
består av betydligt grövre sten än rösets huvuddel. Brättekonstruktionen kan ha en 
idémässigt gemensam bakgrund med andra här behandlade detaljer och torde genom
snittligt vara mera frekvent på rösen här än inom andra områden (jfr t ex Selinge 1966:14 
och Ekelund 1960:92 f).

Speciellt karakteristisk för detta område är förekomsten av en kantvall, vilken som 
framgår av tabellen är ungefär lika frekvent som kantkedjan. Bådadera kan vara skadade 
genom kringodling och belamring, och troligen kan de vardera ursprungligen ha förekom
mit på åtminstone omkring var sjunde av de runda stensättningarna. Kantvall förekom
mer endast i ett fall påenfornlämning av annan form än rund, nämligen en närmast ofylld, 
tresidig anläggning på ett gravfält i Hornborga (Raä 46), som i huvudsak består av låga, 
vida stensättningar - i flera fall med konstruktionsdetaljer. Som synes är kantvall mest 
frekvent på stensättningar med stenfyllning, men denna omständighet bör sannolikt inte 
tillmätas någon avgörande betydelse. Förekomsten av kantvall har varit sporadiskt känd i 
förstagångsinventeringen inom flera landskap i södra och västra Sverige (se översikt i 
Jönsson 1981:94 ff med a a, som dock ej är fullständig för Västergötlands del). Något 
försök till analys av formelementet har dock tidigare ej gjorts.

Kantvallens höjd bör mätas från stensättningens grundplan -dvs normalt från insidan - 
eftersom den yttre höjden delvis ingår i stensättningens volym (se t ex Hornborga 1:1). På 
ofyllda anläggningar är detta självfallet egalt (t ex Bolum 138). Bredden bör principiellt 
avse grundplanets nivå. Man torde tidigare vanligen mer eller mindre oreflekterat ha haft 
uppfattningen, att en kantvall har ett jämnt välvt, närmast segmentformat tvärsnitt, som 
ibland kanske kan närma sig halvcirkelform. Utan tvekan finns också en sådan profil 
företrädd på många anläggningar, här representerade av Hornborga 1:1, Gudhem 201, 
Värnhem 114, Bolum 138, Sätuna 63:1 och Gudhem 12. Mycket tydlig är denna form på 
den i sin helhet välbevarade anläggningen Hornborga 1:1- kallad Espingaröret och 
belägen någon km söder om Ekornavallen. Dessa vallar är normalt 2^1 m breda och
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Fig 12. Stensättning med kantvall och mitthög Värnhem 49:1 (jfr fig 9). belägen på avsats i silurmoränlandskapet 
ovan Värnhems kyrka. A avser mitthögens begränsning. B anläggningens yttre gräns. Foto L. Gren. 
Stone-setting with outer hank and central mound sited on a ledge in the Silurian moraine area. A indicates the 
edge of the central mound, B the outer edge of the monument.

0,2-0,3 m höga (obs den överdrivna höjdskalan på skisserna!). De är vanligast i övertor- 
vat material men kan också förekomma med stenfyllning.

Minst lika vanlig torde emellertid - i varje fall inom detta område - vara en vall av helt 
annan utformning, vars profil blir närmast oregelbundet triangulär (tydligast på Värnhem 
49:1, jfr fig 12-13). Den kännetecknas av en jämn och plan sluttning från anläggningens 
kant till vallens krön, där en brant och ej sällan nästan lodrät kant mot huvudplanet utgör 
vallens insida. Ofta syns helt eller delvis en stenkedja i denna insida eller i vallens krön (Ö 
Tunhem 9, Håkantorp 75, Segerstad 95 och Värnhem 49:1). Det säger sig självt, att 
vallens bredd här kan vara svår att ange, men mätt från fornlämningens kant är den inte 
sällan bredare än den föregående varianten. Höjden i insidan är däremot normalt likartad. 
Aven denna variant kan förekomma i stenfyllning men är vanligast övertorvad. Gudhem 
226 är snarast ett unikum, där vallen ersatts av ett brätteliknande parti med stenfyllning 
utanför stenkedjan. Gudhem 107:1 är också mycket ovanlig genom att det inre är flackt
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Fig 13. Detalj av fornlämningen på bild 12 (NÖ delen). C-C anger sluttningen från kantvallens krön till foten. 
B-B anger det inre huvudplanet melllan kant vallens inre fot och mitthögen. A-A anger mitthögens väl vning från 
anläggningens mittpunkt till foten. Foto L. Gren.
Detail of the antiquity in fig. 12. C-C indicates the slope from the top of the outer bank to its foot. B-B marks the 
principal inner area between the inner foot of the outer bank and the central mound. A-A marks the domed 
surface of the central mound from its central point to its foot.

välvt och vallen därigenom ser ut som ett brott i en flack högprofil. De sex ofyllda 
stensättningarna med kantvall representeras här av Bolum 138, Broddetorp 48 (med 
naturliga block i det inre) och den förut nämnda Sätuna 63:1. Som synes är båda 
vallvarianterna representerade också i denna lilla grupp.

I äldre arkeologisk litteratur har dessa fornlämningar genomgående bedömts som rester 
av skadade större anläggningar, som vanligen betecknats som rösen. Det är ju också 
allmänt känt -t ex inom 1984 års arbetsområde i Älvsborgs län - att rösen i mannaminne 
systematiskt urplockats i samband med stentäkt för makadamslagning, varvid ofta en vall 
blivit kvar längs kanten, där stenen varit mera svåråtkomlig p g a uppgående sekundär 
torv eller tjäle. Ofta kvarligger här dessutom slumpmässigt någon del av själva rösekupo- 
len, som blivit över när stenbehovet var täckt. Även om så inte är fallet har den 
kvarlämnade kanten klar karaktär av ingrepp. Att man systematiskt skulle lämna kvar en 
jämn, oskadad vall och ett mittröse är däremot helt osannolikt - och definitivt omöjligt
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Fig 14. Den 45 m vida och mycket flacka anläggningen Gudhem 12 (jfr fig 9) är svår att se och dessutom nu 
skadad av äldre grustäkt i V delen (foto från V). A-A anger mittstensättningens troliga begränsning. B den inre 
och C den yttre kantvallen (den sistnämnda utanför bild t h). Bortre partiet ingår på villatomter men kvarligger i 
stort sett. Foto L. Gren.
The 45 m wide, flat feature is difficult to discover, and it is damaged by early gravel extraction. A—A shows the 
probable limit of the centraI stone-setting, B and C mark the two outer banks (the outermost out of the picture to 
the right).

när en klar konstruktion som en stenkedja finns i vallen. Att täkt kan ha förekommit även i 
dessa fornlämningar är däremot ibland klart synligt i anläggningarna. Inom detta område 
vållar dock vanligen belamringen med odlingssten större svårigheter för den antikvariska 
bedömningen. 1 här redovisade fall är denna fullt säker. Rösen torde däremot vara relativt 
vanligare inom områden med urbergsmorän (Hyenstrand 1984:57 ft). Angivelser av 
gravtyp i aktuella listor över gravfynd från bronsålder inom kambrosilurområdet (Berg
ström 1980:146 ff) kan generellt därför faktiskt anses som irrelevanta.

Att man inte tidigare registrerat dessa konstruktioner torde främst bero på bristande 
erfarenhet och observans. Vid Gudhem 10 beskriver t ex Sahlström (1931-32:200 nr 58) 
en av de två, 27-28 m stora stensättningarna med mitthög som "på en gräsplan ett 7 m 
vitt, halvmeterhögt gravröse”. Talrika exempel visar för övrigt att termen rose användes 
om de mest typiska stensättningar(t ex 1931-32:93 och 123,1939:127). Den monumentala 
anläggningen Värnhem 49:1 bedömdes som bottnen till ett rose av 2-3 m höjd (Sahlström
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1939:41 ff) trots sin stora regelbundenhet och tydliga konstruktion (jfr fig 12-13). En 
omtalad tidigare skadegörelse hade sannolikt endast berört en del av mittröset och det 
inre. En anläggning i N Lundby med delvis synliga koncentriska stenkedjor bedömdes 
likaså som en rösebotten (Sahlström 1939:36 f). Den tydliga Segerstad 95 beskrevs 
däremot av Daniel Melin som ”en rund stensättning, vacker och väl bibehållen” med plan 
mark inom ringen (Sahlström 1931-32:234 nr 5). Att den stora men mycket flacka och av 
grustäkt skadade anläggningen Gudhem 12 varit svårbedömd är förståeligt (Sahlström 
1931-32:199 nr 53). Möjligen kan den här omtalade äldre takten ha tagit bort ett större 
mittröse. De koncentriska vallarna är dock tämligen säkert observerade (jfr fig 14). 
Namnet Dierör eller Dejerör torde kunna vara en förvanskning av ett ”Digerrör” - ett 
namn som den åtminstone till ytvidden väl förtjänat. Läget har också varit magnifikt före 
villasamhällets tillkomst.

I ett fåtal fall har slutligen en kantränna observerats. Anläggningen Värnhem 114 är här 
helt unik, eftersom rännan uppenbarligen varit placerad innanför en kantvall, medan den 
eljest alltid brukar vara det yttersta elementet om flera förekommer. Tyvärr är anlägg
ningen delvis skadad av ett kalkbrott. För övrigt har endast vaga tendenser till kantränna 
noterats på ett antal högar och stensättningar på gravfält av yngre karaktär - främst det 
nämnda Mårbygravfältet i Bjurum. I motsats till vad fallet var på gravfält av den äldre 
järnålderns karaktär vid revideringen i Uppland och Östergötland har alltså märkligt nog 
ingen ökning av elementet kantränna kunnat konstateras inom detta område, trots att den 
rimligen borde kunna höra hemma i samma idévärld som här i övrigt behandlade konst
ruktioner. Vid lägen direkt i åker kan den dock vara bortodlad i större utsträckning än 
andra element.

Datering och tolkning

Avsikten med denna framställning var att ge en presentation av en fornlämningsgrupp 
och inte att göra en fullständig, komparativ bearbetning, som skulle kräva avsevärd tid 
och utrymme. Avslutningsvis skall dock några näraliggande antydningar i denna riktning 
göras.

Några av de här behandlade fornlämningarna är daterade genom fynd - både från 
undersökningar och tillfälligt framkomna. Anläggningen med det stora mittröset Håkan- 
torp 23 har vid plundring gett ett fynd av en enkel bronsdolk, troligen från den femte 
perioden (Sahlström 1931-32:76 och 224). Anläggningen Värnhem 49:1 är som framgått 
delundersökt av Sahlström (1939:41 ff), varvid påträffades rester av sannolikt flera 
brandgravar från bronsålderns period IV (Sahlström 1939:70) samt ett par fyndtomma, 
troligen äldre skelettgravar. Möjligen har också Montelius (1885-87:70) grävt i samma 
anläggning. Montelius (a a) undersökte också anläggningen Värnhem 114, varvid en 
större, ännu synlig kista i mittpartiet befanns tom, medan i anläggningen hittades bl a en
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mindre kista och en dubbelknapp från bronsålderns period IV (Sahlström 1939:70 f och 
204). Två andra, av Montelius samtidigt gjorda fynd från samma område och tid (Sahl
ström a a) härrör från anläggningar utan nu säkert synliga konstruktioner, möjligen kan 
dock en hög (Värnhem 103) ha tendens till brätte. I en 20 m stor stensättning med 
kantskador vid Nygård (Värnhem 64:1) fann Montelius (a a) ett fragmentariskt knivblad 
från yngre bronsålder (Sahlström 1939:77). Stensättningen N Lundby 76:3 vid Lycke med 
brätte (fig 7) visade sig vid undersökning av Sahlström (1939:36 ff) ha en primärgrav från 
bronsålderns period II och en sekundärgrav från period IV (Sahlström 1939:58). En 
annan stensättning på samma plats (N Lundby 76:2) med koncentriska stenkedjor visade 
sig innehålla en brandgrav från period II (Sahlström 1939:59). Sahlström antar slutligen 
(1931-32:199) att en tidigt omtalad men förkommen ”värja av koppar” från den stora 
anläggningen Gudhem 12 varit ett bronssvärd, vilket förefaller rimligt.

Det är också sannolikt att fynd från äldre järnålder kan ha gjorts i anläggningar av denna 
art. En nu restaurerad, stor plan stensättning med stenkedja vid Överbo (Värnhem 51:1) 
kan av Sahlströms beskrivning att döma (1939:93 ff) ursprungligen ha varit av typen med 
kantvall. Den innehöll en vapengrav från äldre romersk järnålder. En mindre stensättning 
intill denna (Värnhem 51:2), som gett en rik kvinnograv från samma tid (Montelius 
1885-87:84, Sahlström 1939:84 ff), saknar däremot synliga konstruktioner. Huruvida en 
av allt att döma minst 20 m stor anläggning (Värnhem 55) i närheten med centralgrav från 
bronsålder och en rik sekundärgrav från samma tid som de föregående (Sahlström 
1939:86 f) varit av samma typ är ovisst men fullt möjligt. Under ett vikingatida gravfält 
(Värnhem 40) framkom vid undersökning två större anläggningar, av vilka en med 
kantvall och en med mittstensättning. Den ena innehöll ett jordat lik och den andra flera 
bengömmor från äldre romersk järnålder (Elfstrand 1983:8 ff). Dessutom fanns bronsål- 
dersfynd i sekundärt läge. Även om säkert konstaterade primära anläggningar från äldre 
järnålder ännu inte är många inom detta område, förefaller man inom andra områden vara 
benägen att hänföra stensättningar med kantvall till denna tid (Jönsson 1981:96 f med a a). 
Förekomsten på gravfält tycks också rent allmänt tala härför. Man kan här nämna 
Håkantorp 80 med de två här avbildade anläggningarna (fig 5), en ytterligare liknande den 
övre, några mindre, mycket flacka stensättningar och tre domarringar. Ett annat exempel 
är gravfältet Bolum 72 med bl a tre stensättningar av här avbildad typ (fig 5). På ett av de 
ovannämnda resterande gravfälten invid fossil åkermark (Hornborga 46) finns t o m en 
10 m stor stensättning med mitthög och kantvall i en kombination - bl a med övertorvad 
treudd och skeppsformig stensättning - som snarast tyder på yngre järnålder, men 
dateringen får t v vara en öppen fråga.

Att fornlämningar med både mittkonstruktioner och kantkonstruktioner av de arter som 
här behandlats har börjat anläggas under bronsålder - sannolikt redan under dess äldre 
del - står dock helt klart. Med stor sannolikhet har de därefter både anlagts i nya exemplar 
och varit i sekundärt bruk under äldre järnålder. Med den variationsrikedom som här 
illustrerats förefaller det också som om de typologiska elementen inte kan kronologiskt 
skiljas från varandra utan som om de fritt kan användas i olika kombinationsmöjligheter.
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Det är därför mest sannolikt, att en gemensam idémässig bakgrund skulle stå att söka till 
hela denna rika uppsättning av gravarkitektoniska element. Den bör då självfallet sökas i 
bronsålderns kulturmiljö. Frågeställningarna kommer också att beröra de diskuterade 
korologiska och kronologiska förhållandena mellan bronsålder och äldre järnålder i 
Västergötland (Bergström 1980:102 ff) och deras följder för synen på samhällssystemen. 
Det är t ex högst sannolikt att hela denna gravarkitektur haft en social betydelse, under 
förutsättning att bronsålderssamhället varit stratifierat. Det förefaller också som om den 
skulle kunna tolkas som ett indicium på den efterlysta kontinuiteten mellan bronsålder 
och järnålder inom kambrosilurområdet (Bergström 1980:113 ff).

Frågan om denna gravarkitekturs uppkomst och härledning kan självfallet i princip få två 
svar: antingen är det en under bronsålder importerad sedvänja eller också har den 
inhemska rötter i äldre tid. Man kan naturligtvis också tänka sig inslag av både diffusio- 
nistisk och inventionistisk art i en förklaringsmodell. Utan en omfattande komparativ 
belysning kan inte en sådan förklaring nå någon nämnvärd tillförlitlighet, och den fordrar 
också moderna undersökningar av väl valda anläggningar för att få en faktisk förankring. 
Här kan endast tankeriktningar antydas.

En sådan går av traditionella skäl sydväst ut. Inom den brittiska äldre bronsåldern med 
markerat centrum i Wessex och särskilt i Wiltshire hade utvecklats en gravarkitektur med 
den enkla ”bowl-barrow” som dominant typ men där rika variationer med mittmarkering
ar, brätten, skålade ytor, kantvallar, kantrännor och i stenigare terräng också kantkedjor 
kan förekomma (Wood 1963:158 ff, Thomas 1976:22 ff och 223 ff, för kulturell översikt 
Stone 1958:105 ff, nyare kronologi Renfrew 1973:214 ff, jfr även Bradley 1984:81 ff). De 
ovanligare varianterna tycks uppträda i liknande proportioner som hos oss (Wood 
1963:162). Som en kuriositet kan nämnas att ”bell-barrows” (högar med brätte och 
kantränna) övervägande tycks innehålla manliga och ”disc-barrows” (anläggningar med 
mitthög och kantränna och/eller kantvall) kvinnliga begravningar. Väsentligare är att 
monumenten ofta har visat sig vara slutstadiet i en rituell behandling av de avlidna, där 
bl a palissader, plattformar och troligen "dödshus” kommit till användning. Troligen 
finns här anknytningspunkter till "henge monuments” och äldre neolitiska gravanlägg
ningar (Wood 1963:153 ff, Thomas 1976:15 ff, Renfrew 1973:118 ff, Bradley 1984:75 ff), 
men kontakter torde också finnas med kontinentala bägar- och snörkeramiska kulturer 
med enkelgravar under högar (Renfrew 1973:243 f). Även i denna kulturmiljö förekom
mer temporära dödshus under högarna (Piggott 1965:87 ff), liksom senare i samma 
område (Piggott a a 129). Typiska högar med pålpalissader och kantrännor förekommer i 
senneolitisk tid också i Nederländerna (de Laet 1958:95 ff) med utpräglad kontinuitet till 
bronsålderns högar, där palissader, stolpkedjor, kanträrinor och kantvallar uppträder (de 
Laet 1958:120 ff).

Man kan naturligtvis fråga sig om inte de ideer, som kan tänkas ligga bakom konstruktio
ner av denna art, är så allmänmänskliga att de kan ge spontant utslag snart sagt var som 
helst oberoende av kulturell påverkan, och i varje fall måste denna kunna styrkas också 
med andra faktorer. Erik Nylén (1958) har kortfattat i en rubrik sammanfattat de sanno
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likt mest relevanta, alternativa frågorna inför kantkonstruktioner av denna art: ”pryda/ 
skydda/binda?” Utan att ha belägg för detta skulle jag vilja prioritera de två sista 
alternativen och dessutom tillägga ett fjärde: ”låta leva?” Omsorgen om de döda bör 
nämligen inte bara ha tagit hänsyn till de efterlevandes förhållande till graven - kanske 
med inslag av både pietet, omsorg, vördnad och skräck - utan också till de hädangångnas 
supponerade fortsatta tillvaro i eller utanför denna. På danskt område har det genom 
undersökningar på senare år visat sig att gravmonumenten och begravningssederna 
under skilda perioder varit mera komplicerade än man tidigare tänkt sig. Det genomgåen
de är här att det liksom i det kontinentala och insulära materialet finns belägg på ett 
temporärt bruk av gravplatsen med ”dödshus” och rituella bruk, innan monumentet 
permanentas. Detta gäller både tidigneolitisk tid (Glob 1975, Jørgensen 1977 och Rønne 
1979), mellanneolitisk tid (Jørgensen 1981), senneolitisk tid (Jørgensen 1980) och äldre 
bronsålder (Boysen & Andersen 1981). Uppräkningen är långtifrån fullständig, men den 
kronologiska spridningen lämnar möjligheterna öppna för både intern utveckling och 
yttre påverkan.

Kan det då finnas möjligheter för intern bakgrund till de ovan behandlade konstruktioner
na i Västergötland? Tyvärr känner vi med få undantag bronsålderns gravar dåligt genom 
moderna undersökningar. De kända högarna av supponerad bronsålderskaraktär (Se
ll nge 1980 b: 182) har inga synliga konstruktioner. Rösen har som framgått ofta brätte. De 
senneolitiska hällkistorna omges vanligen av låga och svårbestämbara stensättningar 
(Selinge 1980b: 181). På silurbygden ligger de ofta närmast i flat mark. I västra delen av 
landskapet är de större inte sällan omgivna av en gles rad av resta stenar eller hällar 
mellan kistan och stensättningens kant, som inte har några direkta likheter med här 
behandlade konstruktioner, även om besläktade funktioner inte skall uteslutas. Återstår 
gånggrifterna, som skiljes från bronsåldersgravarna av stort avstånd i tiden men som har 
fördelen att ha ett likartat utbredningsområde med här behandlade anläggningar. Även 
här finns få moderna undersökningar.

Den enda totalt undersökta gånggriften (Valtorp 2:1, Cullberg 1963) omges av en övertor- 
vad, 26 m vid stensättning med tydligt brätte (termen röse i Cullberg 1963 är felaktig enligt 
här använd terminologi). Från gångens mynning utgår åt båda sidor en rest rad med s k 
fasadhällar stående i brättet. Ett lågt ”röse” med offrade föremål utanför gångmynningen 
ingår egentligen inte i konstruktionen utan är en följd av bruket. Keramikmaterialet 
daterar gånggriften till mellanneolitikum I—II (Cullberg 1963:117). En gånggrift i en 
liknande, 28 m vid stensättning ca 75 m norr om denna har en kantvall på stensättningen 
(Valtorp 1), och flera konstruktioner av dessa typer har registrerats vid revideringsinven
teringen, bl a i grannsocknen Torbjörntorp. Inom här aktuellt område är många gång- 
griftsanläggningar på grund av läge i åkermark kraftigt kringodlade och delvis bortskurna. 
Brätte har iakttagits på en ursprungligen ca 35 m vid gånggriftshög i Gudhem (Raä 19). En 
i Sätuna (Raä 22) och en av de mindre på Ekornavallen i Hornborga (Raä 33:1) har 
däremot en tämligen tydlig mitthög - dvs den yttre delen har mera välvd form men 
området kring kammaren höjer sig ändå tydligt över denna. Detsamma har konstaterats
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Fig 15. Tre av de stora gånggrifterna N om kyrkan i Karleby. Den närmaste (raä 59) har tendens till mitthög - 
synlig särskilt t h i med A-A angiven utsträckning. B anger anläggningens nuvarande kant, men samtliga dessa 
kolossalmonument är skadade genom kringodling och har med säkerhet varit större (skärningsprofil synlig t v). 
De kan dessutom mycket väl ha haft brätteutformning. Foto L. Gren.
Three large passage graves. The nearest has a feature similar to a central mound which is especially clear to the 
right in a section marked A-A. B. marks the present edge of the antiquity, damaged by cultivation.

på två av gånggrifterna (Raä 59 och 60) i Karleby (fig 15). Den stora gånggriften Girommen 
på Ekornavallen (Raä Hornborga 31:1) har säkerligen också haft en mitthög, som bort
togs då kammaren vid okänd tidpunkt frilädes. En rest av mitthögens kant är tydligt synlig 
ca 7 m innanför den 36 m stora stensättningens yttre begränsning.

Minst fyra av de detaljer som iakttagits på stensättningarna- mitthög, brätte, kantvall och 
kantkedja - finns alltså redan företrädda på gånggrifterna. Mitthögarna hade enligt 
muntlig uppgift iakttagits vid förstagångsinventeringen av G A Hellman (jfr 1963:11). Han 
tänkte sig sannolikt en kausal förklaring till mitthögens uppträdande på de senare sten
sättningarna genom att den kunde härledas ur megalitgravarnas genom kammaren förhöj
da mittparti. Tidsavståndet genom senneolitikum gör i nuvarande läge en sådan härled
ning vansklig, men otänkbart är inte att gånggrifterna även rent visuellt kan ha haft 
betydelse för de senare gravarnas utseende. De behandlade konstruktionernas kon
centration på och kring silurbygden kan också tala för detta. En idédiffusion fran
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kontinentalt område under bronsåldern är också fullt tänkbar - inte minst därför att varje 
gram av de rika västgötska bronsfynden måste vara importerat.

Avslutningsvis skall endast göras en liten reflektion ytterligare kring funktionen av de 
behandlade konstruktionerna. Den knyter sig i första hand till kantvallarna med brant 
begränsning inåt. Ingen sådan är ännu undersökt med observans på detta förhållande. 
Skulle vi inte här ha anledning att söka efter stolphål eller andra spår efter ett temporärt 
”dödshus” - antingen på nuvarande grundplan eller på bottenplanet under detta resp i 
markytan av de ofyllda anläggningarna? Det kan mycket väl ha haft formen av en rund 
hydda. I det svenska fornminnesbeståndet finns faktiskt en parallell i en annan typ från 
samma tid, nämligen de s k "Broby-husen”, som morfologiskt är ofyllda, rektangulära 
stensättningar med bred, inåt stenskodd kantvall. Den namngivande anläggningen 
(Schönbäck 1952:27 ff) utgjorde ett av breda, inåt stenskodda och utåt sluttande vallar 
omgivet rum av endast 2,5 m bredd, som visade sig helt tomt på säkert attribuerade fynd, 
eftersom samtliga kan tillhöra det boplatslager, på vilket anläggningen ligger. Detta är en 
del av en av landets absolut största bronsåldersboplatser, indikerad av sammanlagt ca 50 
skärvstenshögar. Att avvisa anläggningen som kultplats pga det trånga utrymmet men 
anta den lämplig som bostad (Schönbäck 1952:42) är knappast konsekvent. Sannolikt har 
vi här att göra med ett dödshus (jfr Schönbäck 1959:78 ff). Liknande anläggningar finns 
sporadiskt på andra håll, bl a i Tjust (Ekelund 1960:96 ff) och i Södermanland i rösemiljö 
(Damell 1980:226). Även den smala, hittills fyndtomma, ca 40 m långa anläggningen 
nedanför Hågahögen (Almgren 1905:39 f) bör tolkas på samma sätt. Den är omgiven av en 
helt sluten, utåtsluttande vall med inre, ojämn stenskoning i likhet med ”Broby-husen” 
och ligger endast 135 m från den stora högen med fynd från period IV.

Även de övriga, här redovisade konstruktionerna kan på skilda sätt ha samband med 
föreställningarna om ett hinsides liv utan att detta kan beläggas ens efter undersökningar. 
Vad är för övrigt i symbolisk mening en grav? I ett specialfall har man föreslagit - troligen 
med rätta - att den helt enkelt är en säng (Trotzig 1980:197), således det sista vilolägret. 
Varför skulle den inte i många andra fall kunna varaden sista boningen-de dödas bostad, 
tydlig både i megalitgravar och i de senast diskuterade anläggningarna men förståelig 
också t ex för välbyggda fyrsidiga stensättningar. Permanenta boningar för de hädan
gångna finns som bekant av betydligt mera spektakulärt och tydligt slag hos många folk 
och kulturer. Vi kan utgå ifrån att anläggningar och konstruktioner även hos oss alltid haft 
en betydelse, även om tillämpningen efterhand kan ha stelnat i schabloner, som gör det 
ursprungliga idéinnehållet svårt att förstå.
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Summary

The aim of this paper is to discuss the Swedish ancient monument term stensättning, as a 
rule literally translated "stone setting”, which is not quite correct, however, according to 
the present use of the Swedish term, based on facts. In the first part of this article the 
historical appearance and the current use of the term is discussed, the second part deals 
with the different construction details of the "stone-settings” of central Västergötland, 
based on information from field-work in 1984.

Today’s use of the term stensättning is illustrated by the scheme Fig 1. All the grave 
monuments of this kind have aflat or only very slightly vaulted profile. The material can, 
however, either consist entirely of stones - that is of the same character as cairns - or of a 
predominantly earth fill with a turf-covered surface - that is to say, of the same character 
as barrows. Barrows and cairns have, on the contrary, in our terminology always a 
pronounced vaulted profile. At the bottom of the scheme the surface construction details 
of cairns and barrows as well as "stone-settings” are illustrated.

Unlike the terms hög and rose (barrow and cairn, resp.), stensättning is not a genuine and 
traditional word for a grave monument. It first appears in the antiquarian literature during 
the 18th century. In the early 19th century above all N.H. Sjöborg and J.H. Wallman 
discussed the "stone settings” in accordance with a romantic-antiquarian tradition. In 
spite of their ignorance of the chronological and functional implications of the monu
ments, a rather good classification of the monuments was made, based on material and 
construction details - primarily with regard to edge chains of selected stones. Later 
during the 19th century this terminological question was paid less attention, as a more 
modern archaeology, mainly emphasising chronology, grew. There was no consistent 
terminology for ancient grave monuments in use before the beginning of the inventory of
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ancient monuments in the 1930s. The term stensättning was, up to that time, reserved for 
monuments with edge chains, disregarding their material, and was besides used for stone 
circles and other monuments of upright stones, too. In the present ancient monument 
register it is, on the contrary, used for flat structures regardless of material and construc
tion details, although not for stone circles and the like. That is why the Swedish term 
stensättning, factually speaking, in most cases corresponds better to ”flat cairn” or ”flat 
barrow” than to ”stone setting” in English.

Examples of ”stone settings” with remarkable constructions have been taken from 15 
parishes on the cultivated cambro-silurian table-land in the central part of the province of 
Västergötland. This area has been cultivated since neolithic times and contains grave 
monuments from all prehistoric periods: passage graves, gallery graves, cairns, barrows, 
stone circles and numerous variants of ”stone settings”. There are great discrepancies 
between the former and the new registration of ancient monuments in this area (Table p. 
98), as the number of places with prehistoric graves has increased markedly while the 
number of single graves has decreased. That is because the grave monuments in this type 
of cultural landscape have been severely abraded by thousands of years of cultivation. 
Among other examples several previously registered prehistoric cemeteries have been 
reidentified as areas with ancient field systems with clearance cairns.

Approximately 1 400 ”stone settings” were registered within this area, most of them 
turf-covered (Table p. 24). About 350-400 of these are equipped with architectural 
construction details such as centrally placed boulders or upright stones, central cairns or 
barrows, stone chains in the surface or edge chains, brims, walls or ditches on the 
periphery, etc. (Table p. 31). These constructions appear often in combinaitons on the 
same monument (Fig. 5-9). The structures are as a rule totally rather large but not very 
high. They are supposed to be considerably more common here than in other areas.

Based on information from several excavated and disturbed graves, it is quite obvious 
that many of these structures contain interments or cremations from the Bronze Age. 
They also contain secondary burials from the Early Iron Age, while others were originally 
built during that period. Especially in the parish of Varnhem many ”stone settings” 
appear to have contained rich burials. On the other hand, it has not been convincingly 
demonstrated that they were erected on the cemeteries from the Later Iron Age. Their 
origin should, consequently, be sought in a Bronze Age tradition. This may have been of a 
continental or British provenance, where, for instance, many equivalents may be seen in 
the Wessex culture. At least four of the details of construction are also represented in a 
domestic tradition from the passage graves of the Neolithic period.

The original functions or meaning of the constructions are difficult to interpret, but we 
may, of course, presuppose that they had an ideal, social or functional relevance in the 
prehistoric society. It is, for example, probable that they had a pronounced social 
distinction in a stratified society. They presumably also had special functions in the burial 
rites-the constructions with steep edge walls may, for instance, represent death houses.
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Att inventera stenåldersboplatser i åkermark - 
exempel från Varaslätten och Falbygden i 
Västergötland

Leif Gren

Begreppet boplats

Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering har efterhand kommit att inbegripa en 
alltmer aktiv inventering av forntida boplatser utan synliga husgrunder eller konstruktio
ner. Detta hänger samman med att dylika lämningar, som i praktiken uteslutande påträf
fas i åkermark eller på sjöstränder, sedan år 1975 kan redovisas på den ekonomiska kartan 
med ett s.k. parentes-R; (R) avser fast fornlämning utan synlig begränsning.

Genom sin rikedom på föremål av oförgängligt material, som flinta, kvarts, kvartsit, 
skiffer och andra mineraler och bergarter, är det främst stenålderns aktivitetsplatser som 
ger sig till känna i inventeringen. Att inventera stenåldersboplatser i åkermark innebär 
givetvis endast att man lokaliserar platser där det finns indikationer på att det förekommit 
mänsklig aktivitet under stenåldern. Om gjorda fynd indikerar en verklig boplats, en ren 
arbetsplats eller en högst tillfällig vistelse kan inte avgöras med någon nämnvärd säkerhet 
vid en inventering. Med "boplats” menas i det följande en lokal med förhistoriska fynd, 
som kan förväntas ge svar på vissa arkeologiska frågor vid en närmare undersökning. 
Termen användes här alltså i registerteknisk betydelse.

Som Carl Cullbergs undersökningar på Falbygden visat är chanserna att vid en undersök
ning i åkermark på Falans kambro-silur finna bevarade konstruktionsdetaljer små eller 
obefintliga (Cullberg 1976:53ff). Frågorna, som då får ställas till boplatsen topografiska 
förhållanden och dess mer eller mindre omrörda fyndmaterial, kan exempelvis beröra 
boplatsens kronologiska enhetlighet - är det t ex en "rent” senmesolitisk eller mellanne- 
olitisk boplats eller en blandad? Flar boplatser från olika tidsperioder olika eller liknande 
topografisk spridning? Tyder boplatserfrån en viss period på ett rörligt bosättningsmöns
ter med många "små" och fyndfattiga boplatser eller på ett mer stationärt med få och mer 
tyndrika? Eller har man haft olika aktiviteter på olika platser och efterlämnat olika 
mventarieuppsättningar? Om vi ser till inlandsboplatser, där flinta inte förekommer 
naturligt, kan man försöka spåra stenålderns handelsförbindelser genom att undersöka i 
hur hög grad flintan återvanvänts, och hur mycket man har utnyttjat lokala ersättnings
material. Frågorna kan mångfaldigas.
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I det följande skall jag försöka belysa de praktiska problemen vid inventering av stenål- 
dersboplatser i åkermark, och då helst förtydliga resonemanget med siffror, ehuru siffor i 
detta sammanhang ej bör tillmätas så mycket större signifikans än sin tiopotens. Här får 
det emellertid anses vara tämligen bra om man ens kan ringa in i vilken tiopotens siffrorna 
hamnar.

Boplatslägen

Det första problemet man ställs inför vid en inventering efter stenåldersboplatser är: var 
skall man leta? - det kan ju aldrig bli mer än bråkdelar av all åkermark som detaljbesikti- 
gas.

För norra Götlands vidkommande är inventering i åkermark endast möjlig c:a en månad 
på våren och kanske två på hösten. Ett ordinärt arbetsområde i fullåkersbygd för en 
inventerare skulle kunna omfatta ca 80 km2. Härav kanske 60 km2 utgör åker, men av 
detta kanske 10 km2 är beväxt med höstsäd eller ligger i träda. På grund av den korta 
period som åkrarna ligger öppna, och då inventeringen inbegriper en rad andra uppgifter, 
kan i detta exempel normalt knappast mer än 20 arbetsdagar avsättas till boplatsinvente
ring. Vi får därvidlag en arbetstakt om 50 km2 per 20 arbetsdagar, eller 2,5 km2 per 
arbetsdag. Vid besiktning i åkermark kan man svårligen gå fortare än c:a 2 km per timme 
om man skall hålla god uppsikt över en c:a 1 m br markremsa. På en timme hinner man 
besiktiga c:a 2000 m2, d v s på en arbetsdag c:a 16000 m2. Den tilldelade arbetstakten i 
exempelt var dock 2,5 km2 per arbetsdag eller 2 500 000 m2. En inventerare skulle alltså 
inte hinna med att besiktiga mer än 16 000/2 500 000=0,64 % av den tillgängliga åkermar
ken. Även om man, som i Sydsverige på senare år, ägnar flerdubbelt mer tid åt boplatsin
ventering tvingas man till ett urval. Man måste alltså inventera med selektion och 
deduktivt utgå ifrån någon urvalsprincip, såvitt man inte avser att inventera förutsätt
ningslöst utifrån koordinater i en slumptalstabell eller liknande. För att få en vägledande 
urvalsprincip har jag försökt se till vad som borde vara goda och troliga boplatslägen.

Stenålderns boplatsval kan antas ha styrts av både topografisk-funktionella och kulturel
la faktorer. Beträffande topografin bör boplatsen ligga inom rimligt avstånd från den 
mark, där man haft sitt huvudsakliga näringsfång. I en i huvudsak mesolitisk ekonomi 
antar jag med hänvisning till ett flertal moderna forskningsresultat att man dagligen rört 
sig över ett ganska stort område, kanske ett flertal kilometer från boplatsen, medan man i 
en i huvudsak agrar neolitisk ekonomi hållit sig inom en kilometers radie. Avstånden kan 
ha varierat väsentligt beroende på årstid och på vilken delnäring som för tillfället varit den 
dominerande.

Om man söker mesolitiska boplatser torde det vara lämpligt att söka invid snabba 
kommunikationsleder-sjöar och vattendrag-och vid produktiva jordar och sjöar. Söker 
man neolitiska boplatser bör man spåra de dåtida bästa och lättast odlingsbara markerna.
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Under stenåldern kan man generellt ha eftersträvat närhet till färskvatten; vidare kan en 
solig sydsluttning ha föredragits jämfört med en skuggig nordsluttning; en torr och 
väldränerad höjdrygg kan ha föredragits jämfört med en sank låglänt mark.

Även topografiska faktorer som vi idag inte kan urskilja kan ha inverkat - en låglänt och 
skyddad mark kan ha tett sig fördelaktigare än en trädlös och blåsig höjd. Vidare kan 
ändrade grundvattenförhållanden ha gjort att mark som idag är torr tidigare kan ha varit 
fuktig, och vice versa.

Kulturella faktorer har säkerligen i hög grad påverkat boplatsvalet. Man kan t ex ha velat 
förlägga boplatsen inom ett visst avstånd från sina grannar och utifrån en viss territoriell 
indelning av marken. Eller man kan ha ansett att man skulle bo på ett visst sätt i 
förhållande till boplatsgruppens gravplats; eller att man skulle bopåpålbyggnaderi sjöar; 
eller att det inte spelade någon roll om färskvattnet fick bäras en eller annan kilometer (fig 
1).

Topografiska funktionella
Topographical-
functional

Kulturella
Cultural

Fig 1. Faktorer för boplatsval.
Factors which determine the choice of a settlement site.

Olika faktorer kan alltså leda till helt olika boplatsval, åtminstone rent teoretiskt. Om det 
är mycket svårt att bedöma de topografisk-funktionella faktorerna, så blir det mest 
spekulation vad de kulturella beträffar. Man blir vid inventeringen i praktiken hänvisad 
till att utgå från topografin. Som vägledande principer har jag haft att en boplats bör vara 
torr och väldränerad, ha nära till rinnande vatten, helst farbart, och vara belägen på 
någorlunda plan mark, som bör omfatta en yta av minst c:a 20x20 m. Någon övre gräns 
för hur stort ett "bra’’ boplatsläge får vara kan knappast sättas - t ex skulle en flack 
moränrygg om 10 x 0,5 km i sin helhet kunna betraktas som ett bra boplatsläge. Ur 
inventeringsteknisk synpunkt blir det dock väl tidsödande att besiktiga större topogra
fiskt avgränsade områden än c:a 200 x 200 m, särskilt om man med ledning av eventuella 
fynd vill avgränsa en boplats; jag antar att en boplats normalt inte upptagit en större yta än 
c:a 50 x 50 m. Med tanke på det pressade tidsschemat blir det därför ofta så att man 
prioriterar besiktning av ej alltför stora presumtiva boplatslägen för att snabbast hitta

53



boplatsindikerande föremål och dessutom, med ledning av topografin, få en avgränsbar 
boplatsyta.

Om ett rimligt boplatsläge är nära en megalitgrav antas detta vara en fördel. Omedelbar 
närhet till fyndplatser för stenredskap antar jag däremot inte vara någon direkt fördel - 
det är snarare troligt att hela stenredskap blivit borttappade, undangömda eller offrade 
ute på markerna än hemma vid boplatsen, särskilt om det rör sig om flintredskap som kan 
återanvändas. Men stenredskap är alltid en värdefull indikation på att ett område överhu
vud taget varit utnyttjat under stenåldern. I den schematiska terrängprofilen (fig 2) 
markeras tänkta boplatslägen med siffror där 1 är det bästa, 2 det näst bästa osv.

Fig 2. Teoretiska boplatslägen. 
Theoretical positions of a settlement site.

Boplatsfynd

Ett problem utöver det topografiska är det fyndrelaterade - hur mycket fynd behövs för 
att man skall kunna tala om en boplats, och hur mycket föremål kan det totalt tänkas 
finnas på en boplats? Även om man emellanåt påträffar keramik och slagen bergart visar 
det sig i varje fall i Syd- och Västsverige i praktiken att det företrädesvis är flinta som ger 
boplatsindikationer. I detta sammanhang begränsas därför resonemanget dit.

Om man bortser från eventuella nedgrävningar torde boplatslämningarna helt och hållet 
vara påverkade av den senare odlingens omrörning. De horisontella rörelserna av flintan 
bör vid bruk med vändplog vara måttliga, men kanske något större vid bruk med årder. 
Om man har plöjt eller ärjat i olika riktning har troligen de horisontella rörelserna i viss 
mån utjämnat varandra. Vid besiktning längs flacka ryggar i åkermark har jag fått 
intrycket att flintan oftare påträffas längs själva ryggen, dit boplatsen kan tänkas varit 
begränsad, och mindre i sluttningarna. En flintas genomsnittliga horisontella förflyttning 
från det ursprungliga läget skulle kunna inskränka sig till mindre än några få meter. 
Naturligtvis inverkar dock lutningsförhållandena på omlagringen med åtföljande jord- 
och artefakt-transport. I många fall, särskilt på mer plan mark, torde det sannolikt vara 
meningsfullt att vid en undersökning eller återkommande besiktning särskilja fynden 
efter meterrutor.
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I obrukad mark tenderar påverkan från tjälsprängning, trädrötter, etc., genom ett slags 
”viskositetseffekt” att leda till en stratifiering av föremål efter storlek, vikt och form. 
Större eller mer kompakta flintor har en relativt liten yta i förhållande till sin vikt och 
kommer därför att sjunka. Mindre eller plattare flintor, med en relativt stor yta i förhållan
de till vikten, tenderar däremot att ligga mer oförändrade nivåmässigt, eller rentav stiga i 
grusig mark. I åkermark bör dock flintorna genom den ständiga omrörningen i stort sett 
vara vertikalt slumpvis fördelade inom plogskiktet.

Trots att man främst hittar ganska stora flintor är troligen den verkliga storleksfördelning- 
en av boplatsens samtliga flintor förskjuten så att den antalsmässigt största delen är 
tämligen små. Eftersom åtminstone den sydskandinaviska flintan är en bristvara i Väster
götlands inland har sannolikt tendensen till små flintor förstärkts på grund av återanvänd- 
ning, dvs redskap och större avslag har slagits om och utnyttjats till ännu mindre 
redskap. Att flinta varit en bristvara som man måst hushålla med framgår av att andelen 
redskap av flintorna vid undersökningar på Falbygden är så hög som 5 %. Motsvarande 
siffra för Västsverige är normalt under 1 % (Cullberg 1976:76). Boplatsens genomsnittliga 
flintstorlek torde hamna något under den minsta användbara flint storleken, som jag antar 
är omkring 20-40 mm. På grund av olika redskapsuppsättningar kommer flintor från 
mesolitiska boplatser i genomsnitt troligen få ett lägre värde än motsvarande neolitiska 
(fig 3).

Fig 3. Presumptiv, relativ 
storleksfördelning av bop- 
latsflintor.
The presumed relative di
stribution of size forflint from 
a settlement site.

Antal
Amount

storlek (mm)
size (mm)10 20 30 40 50 60

Fördelningen av de vid inventeringen tillvaratagna flintorna blir emellertid knappast 
densamma som boplatsens verkliga. Sannolikheten för att upptäcka en flinta är förstås 
proportionell mot dess storlek, om man bortser från färg, flintcortex, lerbeläggning eller 
annat som sätter ned synbarheten. Utifrån praktisk erfarenhet antarjag att man i regel bör 
se 100 % av samtliga på markytan synliga flintor som är större än 60 mm; ca 50 % av 
flintor som är 10 mm, och högst 25 % av flintor som är 5 mm. Den virtuella synbarheten 
motsvarar ungefär fig 4.
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storlek (mm) 
size (mm)

5 10 20 30 40 50 60

Fig 4. Virtuell synbarhet för flinta i åker
mark.
The virtual detectibility of flint in cultivated 
land.

Plogskiktets djup kommer ytterligare att minska åtkomligheten för de små flintorna- en 
stor flinta syns i ett tjockare ytskikt än en liten. Flintornas form utgör emellertid ett svårt 
problem att ta hänsyn till. Stora flintor, t ex kärnor och råämnen, har sannolikt en mer 
klumpliknande eller sfärisk form; medan små flintor, som i regel utgörs av avslag, 
tenderar att få en mer skivartad form. För en sfärisk flinta kommer den synliga ytan inte 
att vara linjärt beroende av hur djupt flintan ligger. För en skivformig flinta kommer den 
synliga ytan att vara linjärt beroende av djupet endast om den står upprätt eller lutar, och 
om ytkonfigurationen är närmast fyrkantig. Om den skivformiga flintan istället ligger 
horisontellt blir förhållandet mellan den synliga ytan och djupet snarare binärt, dvs 
ligger den på ytan ser man hela, men sjunker den en aning försvinner den helt. (Fig 5)

linjärt
förhållande

binärt
förhållandeolinjärt förhållande

linearunlinear binary

jordyta
surface

Fig 5. Förhållande mellan synlig yta och djup för flintor i ytskikt.
The relationship between the visible surface and the depth offlint in surface layers.

Om en skivformig flinta ligger horisontellt kommer den att synas i ett tunt ytskikt men 
också att exponera en större yta. Om samma flinta står på kant kommer den att synas i ett 
djupare ytskikt men samtidigt att exponera en mindre yta. För att förenkla resonemanget 
inför jag approximationen att den synliga ytan för alla flintor är linjärt avhängig hur djupt 
de ligger. Jag räknar då på en genomsnittsformad flinta med full synbarhet i ett ytskikt 
som utgör c:a en tredjedel av flintans längsta mått. En flinta som är 60 mm kanske syns i 
ett 20 mm tj ytskikt; en som är 20 mm i ett 7 mm tj ytskikt, och en som är 5 mm i ett endast
1,5 mm tj ytskikt. Den synliga andelen flintor på ytan, den reella synbarheten, blir då: 
reell synbarhet = flinttjocklek/plogdjup 
total fyndmängd = ytskiktets fyndmängd/reell synbarhet
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Vid exempelvis 250 mm plogdjup skulle man kunna se 20/250=8 % av flintorna i storleks- 
klassen 60 mm. Motsvarande siffra för flintor om 5 mm blir 1,5/250=0,6 %. Sambandet 
ses grafiskt i fig 6.

Fig 6. Reell synbarhet för flintor i åker
mark (vid 250 mm plogdjup).
The real detectibility of flint in cultivated 
land (plough depth 250 mm).

storlek (mm)
size (mm)510 20 30 40 50 60

Lägger vi ihop effekten av den virtuella synbarheten med den reella synbarheten får vi ett 
mått på den totala synbarheten, som vi kan kalla visibiliteten:

visibilitet = virtuell synbarhet x reell synbarhet

För 60 mm flintor blir visibiliteten vid 250 mm plogdjup 100% x 8% = 8%, och för 5 mm 
flintor blir den 25% x 0,6% = 0,15%. Skulle det mot förmodan finnas en halvmeterstor 
flintklump på boplatsen skulle den få visibiliteten 100%, dvs man skulle se den oavsett 
var i plogskiktet den ligger. Visibilitetsfunktionen motsvaras av fig 7.

Fig 7. Visibilitet för flintor i åker
mark (vid 250 mm plogdjup).
The visibility of flint in cultivated 
land (plough depth 250 mm).

storlek (mm
size (mm)510 20 30 40 50 60

Inverterar vi visibilitetsfunktionen får vi istället den totala fyndmängden relativt den 
påträffade fyndmängden. Det skulle således finnas 12,5 gånger mer 60 mm-flintor än vad 
man hittar (fig 8).
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Amount

Antal a

400 -

200 -

100 -

storlek (mm
size (mm)10 20 30 40 50 60

Fig 8. Total fyndmängd rela
tivt den påträffade fyndmäng
den (vid 250 mm plogdjup). 
The total number of finds in 
relation to the retrieved num
ber of finds (plough depth 250 
mm).

Storleksfördelningen av de vid inventeringen tillvaratagna flintorna blir produkten av 
visibiliteten gånger den relativa storleksfördelningen av boplatsflintor. Om vi bortser från 
absoluta fyndmängder och ser till en teoretisk statistisk spridning skulle de olika storleks- 
fördelningarna kunna illustreras med fig 9.

Antoi
Amount

storlek (mm
size (mm)10 20 30 40 50 60

Fig 9. Relativ storleksfördel- 
ning av boplatsflintor (heldra
gen), och relativ storleksför- 
delning av vid inventering till
varatagna flintor (streckad). 
The relative distribution of si
ze for flint from a settlement 
site (solid line) and the relati
ve distribution of size for the 
flint recovered while survey
ing (dashed line).

Man får vid inventeringen alltså en något vilseledande bild av storleksfördelningen av 
boplatsflintornajämfört med vad som borde varaden verkliga. De stora flintorna kommer 
att framträda ganska mycket medan de små i oproportionerlig grad uteblir. Det mesolitis- 
ka materialet, med sina i genomsnitt mindre flintor tenderar alltså att bli underrepresente- 
rat, samtidigt som det neolitiska överskattas.

Hur mycket flinta kan man då förvänta sig att det totalt finns på en boplats utifrån en viss 
tillvaratagen fyndmängd? Då man skall försöka bedöma en boplats måste man ta hänsyn 
till att både de visuella omständigheterna och de geologiska markförhållandena i hög grad 
påverkar resultatet. De bästa besiktningsförhållandena föreligger om åkern består av 
homogen sand, humus eller lera, om marken blivit avsköljd av regn, om det inte blåser för 
mycket i ögonen (!), om det är soligt och då solen står tillräckligt högt för att inte ge 
släpskuggor, etc. Är besiktningsförhållandena annorlunda får man försöka utjämna 
beräkningarna med en mer eller mindre subjektiv korrigeringsfaktor. Vid t ex torr nyhar-
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vad mark torde synbarheten vara nedsatt till minst hälften, likaså om marken till stor del 
består av skiffer eller småsten. Mängden boplatsflinta skulle kunna uttryckas i formeln:

Total mängd bopl.flinta = tillvaratagen fyndmängd/visibilitet x total boplatsyta/besikti
gad yta x korrigeringsfaktor

Vi kan tänka oss att vi inventerar en förmodad boplats som av det topografiska läget att 
döma är ca 50 x 20 m st, plogdjupet är ca 250 mm, 1/5 av hela ytan eller 200 nf besiktigas, 
korrigeringsfaktorn blir efter omständigheterna ca 2, och det finns 20 synliga flintor 
spridda på ytan enligt fig 10.

Fig 10. Planskiss över en boplats med synliga 
flintor.
Sketched plan of a site with visible flint. 10 20 30 40 50 m

För att få det bästa beräkningsresultatet bör man gå så att den besiktigade ytan blir jämnt 
utspridd över hela boplatsytan. Den teoretiska slutsumman för boplatsens flintor blir då 
densamma även om man inte håller reda på i vilka meterrutor fynden gjorts. Om man 
däremot går tätare eller glesare i olika delar av den tänkta boplatsytan utan att ta hänsyn 
till var fynden görs och ändå räknar på den totala ytan kommer slutsumman att variera 
förhållandevis mycket mer. För att förenkla beräkningarna utgår jag här från en diskret 
funktion istället för en kontinuerlig integral. Ifall man hittar 4 flintor varav 3 är 20 mm 
stora och 1 är 10 mm får man enligt formeln för total mängd boplatsflinta och med 
visibilitetsvärden ur fig 7 följande värden:

(20 mm) total mängd = 3/0,021 x 50x20/200 x 2 = 1430
(10 mm) total mängd = 1/0,008 x 50x20/200 x 2 = 1250 summa: 2680

Den totala mängden flinta på boplatsen skulle i detta snäva storleksintervall kunna vara 
omkring 3 x 10'. Den statistiska säkerheten i beräkningarna ökar med den besiktigade 
ytan, däremot ej med bråkdelen besiktigad yta eller med antalet flintor (jfr. Rudemo & 
Råde 1972:277), därför får denna siffra anses tämligen osäker. Däremot torde sannolikhe
ten för att i en motsvarande åker hitta 4 helt ensamma flintor vara närmast lika med noll. 
Om man vid en arkeologisk undersökning sållar igenom 1/10 av jordskiktet på boplatsen.
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och då kommer åt motsvarande del av flintan, bör man ha fått ett material som är 
tillräckligt för att lösa åtminstone översiktliga problemställningar, som huruvida boplat
sen är kronologiskt enhetlig, datering, tekniker, återanvändning etc. I detta exempel 
skulle det synbarligen räcka med att vid inventeringen påträffa några få flintor för att 
klassificera platsen som en boplats, dvs en plats som vid en arkeologiska undersökning 
sannolikt ger ett material som kan lösa en rad frågor.

Erfarenheter från boplatsinventering på Varaslätten och Fal
bygden

Som exempel på resultat vid boplatsinventering i topografiskt och geologiskt olika 
miljöer kan anföras ett par områden som specialinventerades med avseende på stenål- 
dersboplatser i samband med den reviderade fornminnesinventeringen utförd av Riksan
tikvarieämbetet 1983 och 1984. Det första området utgörs av norra delen av Larv sn i 
brytbygden i Varaslättens södra parti. Det andra området utgörs av mer osammanhäng- 
ande delar av Södra Kyrketorp, Högstena, Tiarp och Asle socknar centralt på Falbygden.

Larvområdet omfattar ca 10 km2 åkermark som inventerades under ca 20 arbetsdagar. 
Inom området registrerades närmare 70 lokaler med flintfynd, och av dessa var ett dussin 
av en sådan karaktär att de skulle kunna klassificeras som boplatser. På boplatserna 
påträffades ca 5-15 flintor, redskap inräknade, samt i några fall enstaka keramikfrag
ment. På grund av fyndens spridning och med ledning av topografin antogs alla boplatser, 
var och en för sig, omfatta en yta mindre än ca 75x50 m. På de platser som inte kunde 
bedömas utgöra boplatser påträffades en enda eller högst enstaka flintor.

Falbygdsområdet omfattar även det ca 10 km2 åkermark som inventerades under ca 20 
arbetsdagar. Inom området, som på grund av höstsäd och andra hinder närmast sönder
faller i flera mindre ytor, påträffades ca 25 platser med flintfynd, varav 6 klassificerades 
som boplatser. På de senare påträffades ca 5-15 flintor, samt i ett fall över 50 flintor. 
Fyndens spridning och de topografiska förhållandena gjorde det tämligen svårt att 
bedöma boplatsernas utsträckning, men de antogs omfatta en yta mindre än ca 
100x100 m. Därutöver påträffades ett 20-tal platser med endast någon enstaka flinta.

Redan vid en kvantitativ jämförelse mellan Larv och Falan kan man notera en intressant 
skillnad. Trots att Falan med alla gånggrifter och hällkistor kan uppfattas som en ovanligt 
rik stenåldersbygd visar det sig att det är svårare att hitta boplatser här än i Varaslättens 
brytbygd.

Betyder då inventeringsresultatet att det är en dubbelt så rik stenåldersbygd på Varaslät
ten som på Falan - tvärtemot vad som antyds av fördelningen av bevarade stenåldersgra- 
var? Nej knappast; om man skall försöka bedöma saken källkritiskt får man ta hänsyn till 
en rad andra faktorer än antalet tillvaratagna flintor.
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Fig 11. Stenåldersboplatser har vid inventeringen i första hand sökts på väldränerade lägen invid vattendrag. 
Här en boplats med flinta av mesolitisk typ invid Lidan i Larvs sn. Foto Kjell Edvinger.
During the survey, the search for Stone Age sites was primarily concentrated to well-drained locations by 
watercourses. Here a site with flint of Mesolithic type.

Den första felkällan vid en jämförelse skulle kunna vara den att inventerarna i de olika 
områdena har haft olika förmåga att se flinta. I detta exempel är dock inventeraren 
densamme; undertecknad.

En annan felkälla är den geologiska markbeskaffenheten. Det visar sig då att i Larvområ
det består marken till största delen av sand fläckvis blandat med grus, medan marken på 
Falan består av morängrus blandat med växlande mängder kalkstensflis och skiffer. 
Generellt kan man säga att det är svårare att se flinta och i synnerhet keramik på Falan. I 
en del åkrar är det så mycket skiffer att det är tämligen meningslöst att ens försöka leta 
flinta. Om markförhållandena i Larvområdet inte nämnvärt försvårar besiktning, skulle 
man för Falbygdens vidkommande troligen i genomsnitt kunna sätta en korrigeringsfak- 
tor 2 i mängdberäkningarna, dvs det finns i genomsnitt dubbelt så mycket flinta som man 
kan uppfatta.
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En tredje felkälla är att den topografiska urvalsprincipen vid tolkningen av presumtiva 
boplatslägen har gett olika utslag. Sannolikt är så fallet eftersom Larvområdet och Falan 
är tämligen olika topografiskt. I Larv är marken flack eller svagt böljande med små höjder 
och ryggar som ofta inte höjer sig mer än någon meter över omgivande mark. Dessa 
förhöjningar, liksom nu utdikade bäckar och sankmarker, framträder många gånger 
mycket tydligt som ljushetsskiftningar på en flygfotokarta. Endast genom att besiktiga de 
flacka men torra höjderna och ryggarna, särskilt de som är nära recenta eller utdikade 
vattendrag, visade det sig vara förhållandevis lätt att hitta flinta. På så mycket som 
kanske var tredje tänkt boplatsläge hittades åtminstone någon flinta. (Fig 11.)

På Falan är det svårare att försöka hålla fast vid någon topografisk urvalsprincip eftersom 
marken där är betydligt mer kuperad, och då de tänkta boplatslägena ofta är mycket stora 
med kilometerlånga ryggar och avsatser. På de mindre boplatslägena, som i första hand 
besiktigades, kunde påtagligt sällan några som helst fynd göras. Det visade sig även vara 
svårt att hitta flinta i närheten av gånggrifter; endast i ett par fall kunde flinta påträffas. 
Det bör emellertid framhållas att gånggrifterna ofta är belägna på flacka och vidsträckta 
ryggar och avsatser. På Falan tycks det generellt vara svårare att tolka landskapet och 
hitta någon effektiv topografisk urvalsprincip.

Ytterligare en svårbedömd faktor vid en jämförelse mellan Larvområdet och Falan är 
huruvida det i verkligheten finns lika stora flintmängder på boplatserna. Dels är Larvom
rådet närmare Västkusten och de naturliga flintförekomsterna, och man kan därmed 
något lättare och till mindre kostnad fått tillgång till flinta. Dels är de geografiska och 
topografiska förhållandena olika i flera avseenden, varför man kan ha haft något olika 
ekonomi och därmed olika behov av flinta.

Det skall också påpekas att de vid inventeringen tillvaratagna flintorna endast delvis 
detaljgranskats. Även om det kanske inte är särskilt troligt skulle det kunna vara så att 
den topografiska urvalsprincipen lett till en kronologisk snedfördelning av inventerings
materialet; t ex att flintorfrån en viss tidsperiod blivit över- eller underrepresenterade i 
det ena eller andra området, vilket i sin tur lett till skiftande mängder tillvaratagna flintor.

En mycket allmän summering av inventeringserfarenheterna från de båda områdena 
skulle kunna vara att topografin och markbeskaffenheten på Varaslätten gör det förhål
landevis enklare att lokalisera stenåldersboplatser. På Falan är det klart svårare att få 
boplatsindikationer, vilket åtminstone till stor del torde ha sin förklaring i det att topogra
fin där är mer svårtolkad och leder till mer tidsödande inventering. Dessutom försvåras 
besiktningen på Falan av mer eller mindre rikligt förekommande kalkstensflis och skiffer. 
Stenåldersbygdens intensitet skulle kunna vara lika stor på Varaslätten, i vart fall i dess 
brytbygd, som på Falan. Även om Falan ter sig nog så iögonfallande med alla bevarade 
stenåldersgravar bör man nog, som inventeringsmaterialet antyder, inte underskatta 
varaslättens stenålder. En systematisk genomgång och utvärdering av materialet från de 
senaste årens fornminnesinventering i Västergötland skulle säkerligen ge avsevärda 
bidrag till forskningen om landskapets stenålder.
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Summary

At present, the Central Board of National Antiquities surveys actively even ancient 
monuments lacking visible remains or constructions above ground. To a great degree, 
this has come to include Stone Age settlement sites now found in cultivated fields or on 
lakes shores. In this article the term ‘settlement site’ refers to a site which, upon closer 
investigation, should be able to provide answers to certain archaeological questions.

In this article, which mainly concerns the location in central Västergötland, discussion is 
limited to the sites’ topography and finds of flint, and it is assumed that no constructions 
have been preserved on the sites. In searching for possible sites, the author has used the 
following criteria: a settlement site should be located in a dry and easily-drainable area; it 
should be located near running water, preferably navigable; and it should cover an area at 
least ca 20x20 m large.

In order to gain an idea of the quantity of flint needed, calculations of the purely 
theoretical size-range of flint waste from settlement sites have been made and the results 
have been compared with the material actually found. Thus it may be established that 
larger pieces of flint probably to an unproportionally high degree are found at the time of 
survey, and that smaller pieces of flint remain unfound. If one, in spite of this, finds some 
few pieces of flint on a supposed settlement site, it may therefore be assumed that 
considerably more flint probably could be found and that partial excavation could 
possibly provide answers to several important questions.

In conclusion, two smaller areas in Västergötland surveyed by the author in 1983 and 
1984 are compared. The results indicate that it is relatively easier to find settlement sites 
on the clay and sandy plains around Vara than Falbygden’s cambro-silurian area although 
the presence of Stone Age graves implies the opposite. However, it is also pointed out 
that the topography makes interpretation of the landscape more difficult, and that the
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soil-type makes it more difficult to see flint in the Falbygden area. Thus the intensity of 
Stone Age settlements should be comparable in both areas. At present it is, however, 
difficult to draw any certain conclusions from this material since the results from recent 
years' ancient monument survey in Västergötland has not been systematically evaluated.
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Fler fornlämningar än någon annanstans per 
kartblad

Gerhard Flink

En sammanfattande kommentar till 1984 års revideringsområde i Skaraborgs län skulle 
kunna göras mycket omfattande på grund av de ofta genomgripande omvärderingar, som 
har gjorts beträffande de tidigare registrerade fornlämningarna, samt med hänsyn till de 
rikt varierade fornlämningskategorierna i mycket skiftande naturmiljöer. Här kan dock 
endast kortfattat de olika kolumnerna i statistiken kommenteras till delar av sitt innehåll, 
medan andra författare fördjupat kan kommentera särskilda fornlämningstyper.

Fornminnesinventeringen 1984 ägnades till allra största delen åt Västergötland. Samman
lagt 6 000 km2 av totalt 10 150 km2, berörde Västergötland med de fornlämningstätaste 
delarna av landskapet. I Skaraborgsdelen kan Hornborgasjön symbolisera mittpunkten i 
arbetet rent geografiskt, och arkeologiskt är definitivt sjön en centralpunkt i landskapet 
som kanske förklarar den oerhörda fornlämningsrikedomen både artmässigt och tidsmäs
sigt.

Varierande kulturlandskap

Revideringsområdet i Skaraborg omfattade mycket varierande landskapsavsnitt, från de 
extremt fornlämningsrika områdena runt Hornborgasjön och på Falbygden till i det 
närmaste helt tomma områden i öster vid Hökensås och i norr i skogstrakterna mellan 
Timmersdala och Holmestad. 1 de oländiga skogsområdena mellan södra delarna av 
Hornborgasjön och Skara-Vara-slätten är också mycket sparsamma förekomster av 
fornlämningar. Dessa områden har koloniserats huvudsakligen under medeltid liksom 
områden vid Vänern, t ex Forshem sn och delar av Bredsäter och Björsäter socknar. 
Enstaka mindre gravfält och några ensamliggande stensättningar finns här men fynd från 
stenålder är obefintliga. Stora skogsområden på platåbergen är utan fornlämningar, 
åtminstone från förhistorisk tid. Här finns dock i regel fångstgropar och andra lämningar 
från historisk tid. De intensivt odlade socknarna mellan Skara och Lidköping är mycket 
fornlämningsfattiga, men har talrika uppgifter om lösfynd som kommer från bort odlade 
gravar och boplatser. Tyvärr kommer fornlämningar till skada vid det moderna jordbru
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ket som med sina stora maskiner kräver öppna åkerytor utan hinder. Många fall av 
skadegörelse kunde konstateras under säsongen, bl a hade en gånggrift i Segerstad odlats 
bort. Ännu talrikare är skador i kanterna och belamring med odlingssten på fullåkers- 
bygdens fornlämningar.

Färre gravar - flera fornlämningar

Resultatet av årets revidering skiljer sig betydligt från 1983 års stora ökning. Då mer än 
fördubblades antalet fornlämningar jämfört med förstagångsinventeringen inklusive det 
tillkommande fornlämningssortiment som finns i revideringsprogrammet, t ex stenål- 
dersboplatser, järnframställningsplatser och fossil åkermark. Antalet förhistoriska forn
lämningar ökade då med 13 % (stenåldersboplatserna oräknade) och totalantalet forn
lämningar fördubblades till ca 8 000. 1 1984 års resultat stannar den totala ökningen på 
3 220 fornlämningar, eller 37 %. Om man jämför resultatet med förstagångsinventeringen 
finner man emellertid att en minskning har skett med 362 förhistoriska fornlämningar, dvs 
drygt 4 %.

Inom 1984 års revideringsområde i Skaraborgs län fanns 8 761 förhistoriska fornlämning
ar registrerade från inventeringen 1960. Dessa siffror visade sig emellertid vara kraftigt 
överdrivna. Flera gravfält hade starkt överdrivits i areal och fornlämningsantal. I viss 
mån hade man i den äldre inventeringen avsiktligt räknat antalet fornlämningar för högt 
på grund av den efter undersökning förväntade utökningen i gravantal. - Målsättningen 
vid fornminnesinventering är nu att ange antalet synliga anläggningar så exakt som 
möjligt, men med möjlig avrundning uppåt till närmaste fem- eller tiotal vid stora gravfält. 
- En annan anledning till äldre övervärderingar var svårigheten att skilja gravhögar och 
äldre, delvis övertorvade odlingsrösen. I vissa fall kom nu till och med hela områden som 
tidigare betecknats som gravfält att utgå, t ex Bolum sn raä nr 6, eller Källby nr 11. På 
grund av dessa förhållanden kom fornlämningsbeståndet i flera stora socknar att halveras 
och vissa fall ännu mer jämfört med tidigare. Hornborga raä 45 och 46 var tidigare två 
gravfält med 115 resp 220 fornlämningar som ombedömdes till 20 resp 45. I Husaby 
socken omfattade raä nr 30, 53, 55, 56 tillsammans ca 150 anläggningar, vilket ombedöm
des till sammanlagt 18 anläggningar. I Sätuna socken fanns tidigare ett gravfält med 220 
gravar antecknade vilket ombedömdes till 30. I just detta fall kom fornminnesinventering
ens okulära bedömning att verifieras genom den utgrävning som gjordes här under 
sensommaren 1984. Undersökningen kom främst till stånd i avsikt att undersöka en 
vallanläggning som av amatörarkeologer ansågs vara en myntverkstad från Olov Skötko
nungs tid (Karlsson/Hjolman 1985). Ranstadsverkets utbyggnad i början av 1960-talet var 
orsak till att Häggum socken förlorade hälften av sitt fornlämningsbestånd genom arke
ologiska undersökningar (raä 1-11, 14, 15, 17, 18 m fl). I ett par rösen, raä 21, gjordes ett 
par fina fynd av romerska kortsvärd från 200-tal (Allard 1961).
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Om man adderar alla socknar med minskning i förhållande till förstagångsinventeringen 
kommer man upp i en summa av 1 162 färre anläggningar. Den statistiska minskningen 
omfattar emellertid -362 anläggningar. Mellanskillnaden består då huvudsakligen av 
nyupptäckta förhistoriska gravar, dvs 800 anläggningar, vilket är ett mycket gott resultat 
som visar nödvändigheten av en revidering i Västergötland. Till detta skall läggas att även 
socknar med statistisk minskning givetvis har nyfynd, som dock statistiskt förloras i t ex 
stora gravfältsnedräkningar. Skälen till de stora diskrepanser som uppträder i gravfälts- 
beräkningarna har berörts (jfr även Selinge i denna volym). Till detta kan läggas ytterliga
re en källkritisk aspekt. Vid inventeringen har man tillgång till excerpter från äldre 
uppteckningar. De mest kända fornlämningarna har varit kända ända sedan rannsakning- 
arna på 1600-talet och sedan dess förekommit i olika inventeringar. De arbeten som låg till 
grund för förstagångsinventeringen för ekonomiska kartan var oftast de s k häradsinven- 
teringarna. Till en del kan säkert felaktigheter i förstagångsinventeringen förklaras av att 
man litade för mycket på dessa äldre uppteckningar. Dessa var ofta utförda av kunniga 
arkeologer, men ibland har uppenbarligen även dessa tagit in av amatörer rapporterade 
lämningar, som alltså ibland har ”övervintrat” i registret tills våra dagar.

Av de 149 socknar som inventerades har hälften ökat sitt fornlämningsantal. Bland 
sådana som ökat beträffande förhistoriska fornlämningar hör t ex Sörby socken sydväst 
om Falköping. Här kunde nyregistreras ett betydande antal stensättningar av den för 
Västergötland typiska stora, flacka arten. Raä 40-60 omfattar flera upp till 20 meter stora 
stensättningar med ibland tydlig kantkedja. 1 Norra Asarp resulterade revideringen i stor 
ökning av antalet älvkvarnsförekomster, mycket beroende av rekognoscörens specialin
tresse, men även ett par nyupptäckta gravfält. Andra socknar med ökning var t ex Ledsjö 
och Eggby med talrika nyupptäckta ensamliggande stensättningar (jfr även Selinge i 
denna volym).

Den totala ökningen, när även fornlämningar från historisk eller obestämd tid inräknas, 
var som framgått 3 220. Vissa socknar kan här urskiljas med extremt stark ökning, t ex 
Hangelösa, Flistad, Horn, Hömb. 1 dessa har fossil åkermark orsakat den största ökning
en. 11 ex Hangelösa finns inga förhistoriska gravar, dvs 0 i förstagångsinventeringen. Nu 
finns 259 fornlämningar på 11 platser registrerade. Av dessa är raä 11, 13, 16, 30 fossil 
akermark med sammanlagt 252 fornlämningar (dvs åkerytor). I andra socknar som 
Ledsjö och Lerdala består ökningen av övervägande slaggförekomster. På detta sätt har 
över en tredjedel av alla reviderade socknar mer än fördubblat antalet fornlämningar.

Landets fornlämningsrikaste område

Som tidigare nämnts ingick några av landets fornlämningsrikaste områden i arbetsområ
det. Vid insättningen av fornlämningar på tryckoriginalen till ekonomiska kartan görs på 
Lantmäteriverket statistik på antalet lokaler aviserade genom Riksantikvarieämbetet.
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Genom detta kan konstateras att ett av ekonomiska kartans blad över delar av Falbygden 
är det tätaste i landet på antal fornlämningslokaler (däremot är blad i Mellansverige de 
tätaste avseende antal fornlämningar). Bladet Håkantorp har 257 fornlämningslokaler 
eller i genomsnitt nästan en på vart hundrade meter (en per hektar). Närliggande blad har i 
mera normala fall en per 10-20 ha, medan erkänt fornlämningsrika områden som Karleby 
har en per 50 ha. Detta ger en föreställning om den oerhörda fornlämningsrikedomen på 
delar av silur-bygden.

Sammanlagt registrerades 223 gravfält inom arbetsområdet. Dessa fördelar sig tämligen 
jämnt på de 149 socknarna med i medeltal 1,5 per socken. Detta är låga tal jämfört med 
motsvarande fornlämningsbygder i Mellansverige. Sannolikt har detta att göra med de 
före skiftena karakteristiska storbyarna, som i förhistorisk tid förmodligen haft få gravfält 
som sedan genom intensiv odling kommit att förminskas eller rent av försvinna (Selinge 
1980 och i denna volym). Några socknar har dock fortfarande ett flertal gravfält bevarade. 
Det största av dessa är beläget vid Dimbo k:a och kunde vid revideringen utökas till 
närmare 300 gravar. Merparten av dessa består av välbevarade högar, i många fall med 
kantränna. Gravfältet är genom vägar, däribland en djup hålväg, delat i flera delar. Ett 
liknande gravfält är i Ottravad, raä 2-4, och består av ett 50-tal gravar. Norra Asarp med 
15 gravfält är inte topografiskt att jämföra med Falans socknar utan har en annan 
brutenhet med avsatser i Ätrans dalgång som ej varit utsatta för odling på samma sätt. 
Gudhem och Hornborga har vardera 8 gravfält, vilket är ganska litet med tanke på 
fornlämningsrikedomen i området. Socknarna har däremot mycket talrika ensamliggan
de stensättningar - ofta stora, ibland mycket stora. Dierör, raä nr 12 i Gudhem socken, 
torde vara landets största stensättning med 45 meter i diameter. Tyvärr ligger denna 
magnifika fornlämning nu svårt inklämd i ett modernt villasamhälle. Flertalet av dessa 
stora, flacka stensättningar hör sannolikt till äldre järnålderns samhälle, kanske med 
kringflyttande bönder med jordbruk uppbyggt kring långtidsträda (Boserup 1973). Bland 
de stora, flacka stensättningarna finns emellertid även mindre, oansenligare anläggning
ar, som kan vara rester av till största delen bortodlade gravfält. En utveckling av detta 
slag kan spåras i det topografiskt mer kontrasterande landskapet i väster mot Vänern 
(Flink 1986).

De stora, välbyggda stensättningarna är som nämnts karakteristiska för Västergötland. 
Några, liksom Dierör, är kända sedan gammalt och har då ofta namn. I Hornborga socken 
är nr 1 en stor stensättning med mitthög och kantvall och är känd under namnet Espinga- 
rör (jfr Selinge fig 7). På samma kartblad, det förutnämnda Håkantorp, är talrika andra, 
stora, ensamliggande monument. De mest kända av dessa torde vara på fornlämningsom- 
rådet Ekornavallen, beläget invid Slafsan. Ekornavallen är ett stort, tidigare odlat men nu 
betat hagmarksområde med monumentala fornlämningar från alla de tre förhistoriska 
perioderna. Området ägs av staten och är väl känt (Hjohlman 1977). Området domineras 
av gånggrifterna, varav den tydligaste är raä 31, Girommen.
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Fig 1. Västergötlands största gravfält vid Dimbo by omfattar nära 300 synliga gravar. Dessa utgörs till största 
delen av högar, vanligen med kantränna, därtill finns några tiotal runda stensättningar samt ett tiotal treuddar. 
Foto Leif Gren.
Västergötland’s largest cemetery comprises almost 300 visible burials.

Fig 2. På Ekornavallen är fornlämningarna från skilda epoker. I förgrunden nedanför det restaurerade röset, 
rester av två kvadratiska stenkretsar med dominerande kalkstenshäll i mitten. Foto Leif Gren.
Monuments from different periods. In the foreground, below the restored cairn, remains of two four-sided stone 
circles with a dominating slab of limestone in the middle.



Fig 3. Gånggrifter i olika stadierav förfall. Girommen på Ekornavallen skadades i äldre tid genom att man förde 
bort delar av den omgivande jord- och stenpackningen så att denna nu har en ojämn, gropig profil. Gravkamma- 
re ochgångär bättre bevarade. En gånggrifl i Lovene socken (fig 4 nedan) harendast kvar nyckelstenen, vilande 
på två kantställda hällar. 1 bakgrunden Åsle-sänkan och Gerumsberget. Foto Leif Gren.
Passage graves in various stages of ruin. Part of the covering mound of stones and earth has been removed. 
Below a passage grave. Only the capstone supported by two orthostats is left.



Högst 220 nu bevarade gånggrifter

Gånggrifterna är den fornlämningstyp som ger centrala Västergötland sin särskilda 
karaktär. I litteraturen förekommer olika bud om hur många som finns registrerade. 
Beroende av hur terminologin och äldre källor skall uppfattas har en uppskattad siffra 
omkring 300 varit gängse förekommande (Selinge 1980, Hyenstrand 1984 m fl). Inom 
1984 års arbetsområde fanns tidigare på ekonomiska kartan 184 gånggrifter markerade. 
Inom 1985 års område är 23 utsatta. Den rätta siffran skulle alltså ha varit 207. Emellertid 
finns en del belagda genom uppgifter i äldre källmaterial och det ursprungliga antalet kan 
till att bölja med uppräknas med 9 (Sahlström 1915).
Gånggrifterna har dock varit såpass ansenliga monument att man kan förmoda att 
åtminstone bönderna dragit sig för att göra åverkan. Ett ursprungligt antal av omkring 
230-240 torde därför vara mer realistiskt än de tidigare angivna talen. Sahlström har i sin 
sammanställning räknat 221 gånggrifter men har då även medräknat sådana som endast 
förekommer i äldre källmaterial och som ej var identifierbara vid hans besiktning. I 
hälften av gånggriftssocknarna stämmer Sahlströms antal med de nu registrerade, medan 
i de övriga socknarna finns några gånggrifter som tycks ha ombedömts eller borttagits. I 
ett tiotal socknar har å andra sidan gånggrifter tillkommit i samband med de senare 
fornminnesinventeringarna.

I ett område kunde en svårt skadad gånggriftsmiljö genom tillgång till goda excerpter nu 
rekonstrueras. Axvalla hed bildaren särpräglad naturmiljö med en för landskapet ovanlig 
sand- och grushed med gles vegetation av enbuskar och nu utnyttjad som betesmark. 
Under en följd av år har här varit övningsplats för Västergötlands regemente. Den 
militära verksamheten började så tidigt som på Karl XII-s tid och området inköptes av 
kronan 1803 för att övningsverksamheten skulle intensifieras här och kasernbyggnader 
uppföras. Redan tidigare hade områdets fornlämningar observerats av Hilfeling vid 
dennes resa år 1791. Vid den exploatering som skulle till beslöts tydligen att de forntida 
gravarna skulle dokumenteras. En kapten A Lindgren ledde undersökningarna och har i 
skisser visat hur den största gånggriften, Odensgraven eller Hins kulle, var konstruerad 
och vilka fynd som här gjordes. Hans skiss visar hur kammaren var indelad i 18 fack eller 
nischer med innehåll av vardera ett skelett. Från de övriga gånggrifterna från fältet har 
Lindgren på en karta ritad 1805 (Krigsarkivet) lämnat uppgifter om borttagna fack. Dessa 
fyra gånggrifter har vardera innehållit 11,6,4 resp 4 sådana fack. Dessutom finns uppgif
ter om påträffade flintspån, bärnsten samt rester av skelettben. I Lindgrens redogörelse 
för sin undersökning av Odens grav (Skärv sn, raä 8) står tämligen noggrant beskrivet hur 
arbetet har gått till. Man har tydligen grävt skiktvis och dokumenterat varje fack för sig. 
Med tanke på att grävningen utfördes av en amatör innan någon nämnvärd arkeologisk 
verksamhet hade påbörjats i landet måste både utgrävningsrapport och karta anses hålla 
mycket hög klass. A Lindgren var en föregångsman avseende arkeologisk undersök
ningsmetod.
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Efter nästan 200 års militär övningsverksamhet borde inga spår finnas kvar av fornläm- 
ningar som dessutom i utgångsläget undersöktes och borttogs. Vid noggrann besiktning 
visade sig dock spår av fornlämningarna finnas kvar. Den stora Odens grav hade redan 
efter undersökningen byggts om till övningsredutt. Denna finns delvis kvar, men möjligen 
kan delar av det gånggriften omgivande röset vara överbyggda. De i öster och nordöst 
belägna övriga gånggrifterna var också svårt skadade, men i ett fall kunde kammaren 
urskiljas genom en kvarlämnad gavelhäll samt den i N-S belägna gropen. Omgivande 
stensättning är tämligen tydlig (raä 82). De tre övriga gånggrifterna är nästan helt utplåna
de och endast omgivande stensättning kan svagt urskiljas. De kunde dock genom de äldre 
kartuppgifterna och på grund av sin belägenhet i särskilda topografiska höjdlägen identi
fieras och R-markeras (raä 83-85). Redan tidigare var på ekonomiska kartan markerat två 
gånggrifter i området, nämligen raä 40, Kungsgraven, och raä 79. Dessa bägge gånggrifter 
är tämligen svårt skadade genom urplockning men har kammare och gång bevarade. På 
bägge kunde kompletterande iakttagelser göras genom fynd av älvkvarnar på takhällarna. 
Denna sed att anbringa älvkvarnar på takhällar tycks ha varit mycket vanlig. Efter 
revideringsinventeringen kan konstateras att flertalet gånggrifter har talrika och i vissa 
fall flera hundra älvkvarnar på takhällar (Hornborga nr 72 har t ex 420 älvkvarnar, alla 
nyregistrerade). Samma iakttagelse kunde göras på en tidigare helt okänd gånggrift, som 
påträffades i gränsen mellan Ax valla övningsfält och en angränsande åker (raä 28). 
Axvallaområdet kunde därmed utökas betydligt vad gäller den megalitiska kulturens 
fornlämningar. Gemensamt för dessa är förhållandevis blygsamma mått på gravkamma
re, åtminstone jämfört med de stora gånggrifterna på Falbygden. Axvallaområdet kan ha 
utgjort något av en avskiljd bygd, kanske tidsmässigt senare än i kärnområdet (Cullberg 
1963). Nischerna i Axvallagravarna har också sina motsvarigheter som t ex Rössberga 
gånggrifter med 33 nischer (a.a-63), samt Vilhelmsberg vid Falköping (Stenberger 1963). 
Fynden från utgrävningarna på Axvalla överensstämmer med senare undersökningar. I 
Odens grav påträffades en spånkniv, ett par spånpilspetsar, ett avbrutet spån samt en 
bärnstenspärla i form av dubbeleggad yxa, som tydligen låg tillsammans med flera 
fragment. Från de övriga gånggrifterna finns uppgift om fynd av flintknivar och bärn- 
stenspärlor.

Talrika stenåldersboplatser

Gånggriftsbygden i Västergötland har haft sina boplatser, men att lokalisera dessa har 
varit svårt. Genom magasingenomgång kunde tidigare ett tjugotal boplatser identifieras 
(Cullberg 1975). Dessa visade sig innehålla fynd av tjocknackiga flintyxor och andra 
ledartefakter till mellanneolitisk tid. Fynden koncentrerade sig till Falbygden med talrika 
föremål från Karlebyområdet. Vid provundersökningar i dessa områden kunde dock 
knappast några kompletterande fynd göras. Detta tolkades som att boplatserna var till 
största delen utplockade och utplöjda.
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Revideringen har emellertid visat att åtskilliga fler boplatser finns kvar i terrängen. 
Sammanlagt kunde 163 stenåldersboplatser registreras. Som väntat koncentrerar sig 
dessa till stränderna av Hornborgasjön. Tillsammans finns nu 61 boplatser registrerade i 
socknarna kring sjön. De flesta finns i Stenum socken (13 st) samt i Bjärka och Hornbor
ga. Majoriteten av dessa framkom genom den skicklige amatörarkeologen Leif Arvids
sons upptäckter innan revideringen påbörjades i Skaraborg. Dessa strandbundna boplat
ser tillhör dock ett mycket äldre skede än till gånggriftsbygden hörande boplatser. 
Fynden från t ex Hornborga raä 93-101 består av mikrospån, tvärpilar, lihultsyxa och 
skrapor. Samma fyndmaterial finns på boplatserna vid västra stranden. Delvis är föremå
len av importerad flinta, men de flesta är av kambrisk flinta. Utgrävningar vid Alme ö i 
Hornborga socken har visat att stenåldersbosättningen har börjat så tidigt som före 8 000 
f Kr. Blandade med fynd av mesolitisk karaktär är fynd av slipade yxor etc, som antyder 
att även gånggriftsbygdens bönder haft boplatser vid sjön. Sannolikt har hela ekosyste
met med den grunda sjön med sina oerhörda rikedomar på sjöfågel, ägg och fisk varit av 
mycket stor betydelse i förhistorisk tid, liksom den varit ända in i våra dagar. Sjön i 
kombination med de bördiga silurjordarna och de goda betena har sannolikt bildat den 
ekonomiska grundvalen som tillåtit så pass energikrävande företag som uppförandet av 
de hundratals ton tunga gånggrifterna har inneburit.

De övriga ca 100 nyregistrerade boplatserna är spridda i gånggriftsbygden och längs vissa 
åar med förbindelse med Vänern. Vid Vänernstranden i Källby socken är en koncentra
tion av 6 boplatser kring Råmmåns utlopp och omkring Källby samhälle i sandsluttningar
na mot Vänern raä 29-31,33-35. Fynden är här blandade och bestående av enstaka bitar 
importerad ljus flinta samt talrika avslag i grågrön kambrisk flinta, sannolikt från det 
närbelägna Kinnekulle. Till detta kommer enstaka fynd av keramik, lerklining och 
skärvsten. Ett annat boplatsområde ansluter till Öredalsån med färre boplatser men med 
oerhört talrika lösfynd av skafthålsyxor etc. Boplatser vid Flian i Marum sn ansluter till 
Hornborgasjön med boplatsstråk längs Flians och Dofsans nedre lopp (Flink 1986). I norr 
vid Hällekis vid Sjöråsåns utlopp kunde några enstaka boplatser registreras, men ådalen 
mot söder och de öppna slätterna öster om Kinnekulle visade sig märkligt nog vara 
fyndtomma avseende stenålder. Detta är något överraskande med tanke på att Kinnekul
le har en koncentration av hällkistor. Här finns i de två grannsocknarna Medelplana och 
Österplana 11 hällkistor av de sammanlagt 112 registrerade i årets arbetsområde. Till 
skillnad mot gånggrifterna med verkliga anhopningar som 21 i Gökhem och 12 resp 11 i 
Högstena och Karleby är hällkistorna jämnare i sin utbredning. De tätaste socknarna är 
här inte oväntat de stora gånggriftssocknarna som Torbjörnstorp med 8, Karleby 9, 
Falköping 7 och Dala med 4 hällkistor. Övriga socknar har endast enstaka. Några är 
undersökta och restaurerade, som t ex Härlunda raä 7 som är en trerummig kista med 
gavelhål. En av Västra Gerums få fornlämningar är raä 4 som är en undersökt hällkista, 
nästan 7 meter lång och 2 meter bred. Den undersöktes av förre landsantikvarien Gunnar 
Ullenius år 1948 och hade ett rikt fyndmaterial bestående av 2 skelett, 3 flintdolkar, 5 
pilspetsar, 9 flintskrapor, 1 simpel skafthålsyxa och 3 skifferhängen. (Ullenius 1948). 
Även denna hällkista har gavelhål.
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Fig 6. Hällkista vid Skrelunda i Härlunda socken med trerummig indelning. Mellan rum
men hällar med gavelhål. Undersökt 1902 genom O Montelius. Bland fynden nämns 6 
flintdolkar med smalt fyrsidigt skaft.
Cist divided into three chambers by stone slabs with portholes.
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Fig 7. Bronsålderns typiska gravform. Röset "Stora Rör" i Odensåker socken är 
välbevarat och har ett tydligt brätte, liksom många andra rösen i Västergötland. I 
kantkedjan är med jämna mellanrum markerat stora stenar placerade. Foto G 
Flink.
The typical burial form during the Bronze Age.

Svårbedömda rösen

Rösestråken är sedan gammalt kända med koncentration bl a till Atradalens övre lopp i 
Västergötland (jfr Bertilsson i denna volym). Inom årets revideringsområde i Skaraborgs 
län torde de största mängderna rösen vara i de fornlämningstäta områdena på Falbygden. 
Stora rösen finns i Hornborga, t ex inom Ekornavallens fornlämningsområde och raä 9 
som bestårav två stora rösen med brätte. I Gudhem socken finns bl a ett stort röse, Ingels 
rör, vid Ingatorp, 38 meter i diameter. I närheten är en lika stor anläggning som nu 
bedömts som hög, 35 meter i diam och med brätte (raä 141 resp 142). Raä 40 Satuna är ett 
nästan lika stort röse med brätte. På den fornlämningsfattiga andra sidan Hornborgasjön 
är ett par lika monumentala storrösen i Stenum socken, raä 11 och 12, bägge 20 meter i 
diam och med brätte. Raä 24 är 30 meter stort och ligger monumentalt i terrängen med
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utsikt över Hornborgasjön. I kamelandskapet norr om Hornborgasjön är ett utpräglat 
rösestråk. Här är - främst inom Öglunda sn - en rad rösen på krönen i det vågiga 
landskapet i storlekar mellan 15-30 meter i diameter (raä 13-15, 28, 31-33). Ändå hör 
Öglunda till de socknar som fick vidkännas en kraftig minskning (31 %). Landskapsav- 
snittet är dock mycket svårbedömt med talrika odlingsrösen blandade med gravrösen och 
i många fall delvis eller helt överlagrande dessa. Även i det tidigare nämnda fornlämnings- 
området i Skärv socken vid Axvallaheden finns stora rösen som t ex raä 41 och 43, som är 
25 meter i diameter. I landskapsavsnittet kan de olika tidsåldrarnas fornlämningsformer 
ses i stor närhet till varandra med stenålderns gravar nere på den öppna grusheden och 
med bronsålderns stora rösen uppe i krönlägen blandade med stora, flacka stensättning- 
ar, som kan vara från övergångsskedet mellan bronsålder/äldre järnålder. En mindre 
hällristning, något diskutabel som figurristning, fullständigar bronsåldersmiljön här (raä 
117).

Bronsålderns fornlämningar kunde föregående år kompletteras på ett för förståelsen av 
bronsålderns samhälle väsentligt sätt genom fynd av ett 40-tal skärvstenshögar. Dessa är 
huvudsakligen belägna i anslutning till skärgårdsmiljön på Kållandshalvön (Flink 1984). 
Inte helt oväntat blev endast fåtaliga skärvstenshögar antecknade vid inventeringen i inre 
delarna av landskapet. I Skeby socken, med viss anknytning till Vänern, antecknades en 
skärvstenshög. Lustigt nog har just denna uppmärksammats i en hembygdsbeskrivning 
från 1930-talet, där det talas om en hög bestående av brända stenar (Skaraborgsbygden 
1936). En annan skärvstenshög antecknades inte långt från den stora hällristningen vid 
Lilla Flyhov på Kinnekulle (raä 49).

Flyhovristningen lär ha upptäckts på 1800-talet av några vallpojkar och har tydligen 
gradvis rensats från jord och på så sätt har flera ristningar kommit att dokumenteras. År 
1983 målades ristningen upp genom Sverker Janson-delvis med anledning av Burenhults 
dokumentation - och vid revideringen kunde konstateras att flera ristningar än som fanns 
beskrivna i förstagångsinventeringen var att se. Vid släpbelysning kvällstid kunde ytterli
gare kompletteringar göras med några solhjul, skepp, mansfigurer och flera älvkvarnar. 
Tidigare var ristningen dokumenterad på 6 skilda hällristningsytor. Nu är den uppdelad 
på 17 ytor med ett innehåll av bl a 26 skepp, 6 mansfigurer, 31 solhjul, 22 fotsulor och ca 
330 älvkvarnar. Ungefär halva antalet figurristningar var kända i den äldre inventeringen. 
Flyhov bör ha varit en plats av särskild betydelse under bronsåldern med tanke på dess 
förhållandevisa rikedom på figurristningar.

Endast på ett par platser i övriga Skaraborg finns figurristningar och då med betydligt 
blygsammare urval. Fåglumristningen har endast fotsulor och det samma gäller fjolårets 
nyupptäckta hällristning på Kålland med ett tiotal fotsulor, några koncentriska cirklar 
och några obestämda figurer samt ca 350 älvkvarnar. En ristning inte långt från storröset 
vid Tun består av ett tiotal fotsulor. Endast vid Blomberg i Källby socken, raä 2, finns 
klara skepp ristade. Här är emellertid delar av hällen övertäckta och kan innehålla fler 
figurer. I Norra Kedum, raä 34, är ytterligare en skeppsristning. I Jäla socken, på gränsen
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Fig 8. Del av hällristningen vid Lilla Flyhov. På bilden syns det typiska motivvalet av fotsulor, cirkelfigurer, 
obestämda figurer samt skepp. De senare är dock långt ifrån den elegans i linjerna som kan ses på skeppsrist- 
ningar i Uppland och Bohuslän. Foto Phyllis Anderson. Nattfoto med släpljus.
Part of the rock-carving with the typical selection of motifs: footprints, circular figures, undefined figures and 
ships.

till Älvsborgs län, upptäcktes en stor älvkvarnsförekomst med ca 200 älvkvarnar och ett 
par långa rännformiga fördjupningar av gåtfull karaktär (raä 13). Förekomsten är belägen 
på ett stort flyttblock mitt i socknen. Vid Dagsnäs i Bjärka socken kunde en mindre, 
sannolikt flyttad, hällristningshäll registreras. På denna är 10 fotsulor och ett 15-tal 
älvkvarnar (raä 7). Enligt uppgift skall denna ha tagits från Ekornavallen, kanske från 
någon takhall till gånggrift. Ett säkert fall med hällristning på en takhall finns belagd i 
Kinneved socken. Här undersöktes år 1910 en anläggning som på takhällen hade ett 
större antal älvkvarnar samt fotsulor och ovala fördjupningar (raä 21). Fornlämningen, 
den s k Slutarpsdösen, undersöktes av S Lindqvist, och resultatet antyder att anläggning
en är en dös och inte en hällkista. Till stöd för detta anförs dess konstruktion med 
inåtlutande sidohällar som stöds i sitt läge av därför tillhuggna gavelhällar. Fyndmateri
alet anses också visa på en anläggning i tidigneolitisk tid (Lindqvist 1910). Anledning 
finns att beakta detta.
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Fig 9. Jäla sn, en stor älvkvarnsförekomst med ca 200 älvkvarnar och 3 rännformiga fördjupningar. Foto (natt) 
Phyllis Andersson.
A large occurrence of cup-marks -200 cup-marks and 3 groove-shaped depressions.

Fig 10. En av hällarna med fotsulor och älv
kvarnar i parken vid Dagsnäs. Fotsulorna är 
naturtroget återgivna, skonummer 44 på de 
största. Foto G Flink.
One of the rocks with footprints and cup 
marks.
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Fig 11. Domarring vid Västtomten intill Hornborgasjön. raä 3 i Stenum sn. Foto L Gren. 
Stone circle.

Fig 12. Askebergaskeppet i Vad sn. raä 10. 
har tidigare uppfattats som domarring. känd 
som "Rane stenar". Skeppsättningen är mo
numental. Jämför proportionerna bilar-ste
nar. Godkänd för publicering av försvarssta
ben. Foto G Flink.
The Askeberga ship, previously interpreted 
as a stone circle and known as "Rune’s sto
nes”. is monumental.
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Monumentala solitärer

Bland andra ensamliggande monument kan nämnas de talrika domarringarna. Flera stora 
domarringar finns i de reviderade områdena, t ex Höge Hall i Källby socken (raä 1). En 
annan stor domarring i Götene socken visade sig i själva verket vara en stor skeppssätt- 
ning som dessutom inte långt ifrån har en annan lika stor. Denna är ganska otydlig genom 
att stenarna är utfallna och rubbade i läge. Bägge skeppssättningarna är över 20 meter 
långa och orienterade i N-S och är byggda av stora gråstensblock i formen lika otympligt 
pråmformade som det bekanta Askebergaskeppet i Vad socken. Detta är dock närmast 
dubbelt så stort. En annan stor domarring är belägen på ett fält i närheten av Källby Hallar 
vid riks väg 44. Denna domarring är 18 meter i diameter och består av resta gråstensblock i 
viktklassen 5-10 ton vardera. Enligt uppgifter skall här på 1800-talet ha borttagits en 
annan domarring. Platsen är väl känd och domarringen nämns av Hilfeling från hans resa 
1795. Den mest magnifika samlingen av domarringar och skeppssättningar är dock 
samlade till ett gravfält i Hasslösa socken, raä 2. Här finns 10 domarringar, 4 skeppssätt
ningar, 1 hög rektangulär stensättning, 4 resta stenar, 1 hålväg samt 3 ryggade åkrar. 
Området ligger så naturskönt på ändmoränåsen att enligt traditionen Magnus de la Gardie 
skall ha övervägt om inte detta var rätta platsen att lägga en ny stad på i stället för väster 
om Lidan intill det gamla Lidköping. Ett stort grustag gränsar i norr till gravfältet och har 
troligen medfört att flera gravar i äldre tid förstörts utan dokumentation. Gravfältet ligger 
nu som ett utsparat isolat mellan grustaget och omgivande åkermarker och benämns 
Brakelund.

Bland de talrika nyfynden från förhistorisk tid dominerar naturligt nog, förutom de 
tidigare ej registrerade kategorierna, flacka och svåravgränsade fornlämningar. En del 
spektakulära fornlämningar kunde dock registreras. I Forsby socken öster om Skövde 
visade sig kyrka och klockstapel vara placerade på en storhög med en diameter av ca 40 
meter. Högen är skadad genom kyrkanläggningen men är odiskutabel. Denna (raä 48) är 
den andra i ordningen som registrerats i Västergötland. Under Qolårets revidering kunde 
en liknande gravhög under As kyrka dokumenteras (Ohlsson/Vretemark 1984). En annan 
storhög söder om Mösseberg kunde också tillföras registret. Denna var tidigare noterad, 
men hade uppfattats som en försvarsanläggning, vilket också det folkliga namnet Holöja 
Skans säger. Namnet Holöja eller Hålöga är en gammal namnform som finns belagt 1488 
som Holöya (muntl OAU). Namnet är av obestämd form och säger inget om tillkomsttid, 
men bör vara från senast medeltid med tanke på att Hålöga är en relativt stor by så tidigt 
som 1564, dåden i jordeboksanteckning står för: 1 skattehemman, 1 kyrkohemman och 4 
frälsehemman. Namnet härleds från gen. pl. och betyder ”hulhögsbornas by” (Linde 
1982). Högen - Gökhem sn nr 21 - är 40 meter i diameter och ca 7 meter hög. Den har en 
grop i mitten, ca 10 meter i diameter. Pågrund av namnet och bebyggelsens karaktär kan 
sannolikt här beläggas en skadegörelse, som går såpass långt tillbaka i tiden att den torde 
ha ägt rum i förhistorisk tid. Dessutom torde detta vara ett av de mycket sällsynta fall när 
en skadad fornlämning blivit namngivande till en bebyggelse.
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Fig 13. Flistad kyrka är respektfullt 
placerad vid sidan av den stora 
"Kung Ranes Hög". Ej heller har 
kristna gravar anlagts på högen. Foto 
G Flink.
The church is respectfully positioned 
next to the large ”King Rune’s 
mound".

Fig 14. Forsby kyrka, några kilome
ter öster om Skövde, är däremot 
byggd ovanpå en stor gravhög. På 
nordsidan är inga kristna gravlägg- 
ntngar, men däremot är södra slänten 
svårt skadad genom sådana. Omgi
vande höjdkrön kan ha haft fler gra
var som nu är bortröjda. Foto G 
Flink.
The church huilt on a large burial 
mound. There are no Christian buri
als on the northern side, but the 
southern slope is badly damaged by 
Christian graves.
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Fig 15. Holöja Skans i Gökhems socken är en stor gravhög belägen på krönet av en höjdsträckning med 
dominerande läge. En djup grop, som sannolikt gett upphov till beteckningen ”skans’’, ger fornlämningen ett 
flackt profilkrön. Foto Leif Gren.
A burial mound situated on the crown of an elevation in a dominant position.
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Talrika runstenar finns i landskapet. De är som regel placerade vid sockencentra vid 
kyrkorna. Ursprungligen har de i många fall varit placerade ute i terrängen vid gränser 
eller vid vägsträckningar. I ett fall är två monumentala runstenar kvar i ett sådant läge. De 
förut nämnda Källby Hallar, raä 42, står på var sida om den äldre vägsträckningen mellan 
Lidköping och Götene. De bildar ett effektfullt par med kontrasterande motivval. Den 
ena stenen har ett stort kors och en text som hänsyftar till en kristen man, som hade ”god 
tro på Gud” (Vg Runinsk 1958). Denna sten anses stå på ursprunglig plats. Den norr om 
den gamla landsvägen placerade stenen är däremot flyttad från Skälvum, där den var 
utlagd som stenbro över en bäck. Flyttningen skall ha ägt rum 1669 på befallning av de la 
Gardie och utförts under ledning av Hadorph. Motivet på denna sten är oklart med en 
människofigur i dansande ställning. Texten är en vanlig minnestext med namnet Styr- 
aker. En annan runsten, som torde vara en av de tidigast omnämnda i skriftligt källmateri
al, är runstenen ”Runshall”, raä 42 i Håkanstorp. Denna runsten omnämndes i ett brev 
från Magnus Ladulås som en gränsmarkering mellan Gudhems kloster och Håkanstorp år 
1287.1 samma brev nämns f ö även en offerkälla. Odens källa, i Gudhems socken (raä 33). 
Runstenen står invid en hålväg.

Få fornborgar
Till skillnad från övriga fornlämningar torde fornborgarna i Västergötland, liksom i de 
flesta andra landsändar, varatili största delen bevarade. De är få och i regel belägna på de 
naturliga förskansningar som platåbergen utgör. På norra Billingen är tre borgar, som 
sannolikt utgjort tillflyktsplats för befolkningen i omgivande slättbygd. Två tidigare 
okända fornborgar kunde registreras i Österplana resp Bredsäter socknar. Den ena av 
dessa hade dock tidigare inrapporterats till länsmuseet. Det otillgängliga krönet på käglan 
på Kinnekulle bildar en naturlig fästning och i excerpter finns också vaga uppgifter om att 
här skulle ha funnits en vårdkase och en fornborg. Inga spår av vallar finns emellertid här, 
men däremot upptäcktes vid revideringen en mindre fornborg på ett bergkrön i de 
oländiga skogsmarkerna någon kilometer söder om Högkullen, på gränsen mellan Öster
plana och Medelplana snr. Ytterligare en kilometer söder om denna registrerades f ö i 
förlängningen av en förbipasserande, igenväxt stig ett mindre område med djupt nerskur
na hålvägar i en slänt i kanten av den öppna bygden omkring Österplana by. En annan 
mycket välbevarad fornborg finns vid nordvästra stranden av den avskilt belägna sjön 
Vristulven i Lugnås socken. Denna borg, Tränborgen, är uppröjd och gjord tillgänglig för 
allmänheten genom skyltning och trappor upp till borgplatån. På den store Träleborg på 
Mössebergs V-spets kunde konstateras, att de delvis dubbla vallarna delvis är försedda 
med brätteliknande bröstvärn och på ett mindre parti också med en grund vallgrav.

85



Märkliga borgar från tidig medeltid

I statistikens kolumn V a med bebyggelse och byggnadslämningarfrån historisk tid finns 
flera av Västergötlands mest kända fornlämningar. Gälakvist ruinkulle i Skara, Axvalla 
Hus samt Arnäs slottsruin i Forshems socken är platser kring vilka centrala händelser i 

[Sveriges tidiga historia har kretsat. Den förstnämnda är belägen inne i staden och är 
delvis svårt skadad genom järnvägs- och gatusträckningar som utplånat den norra befäst
ningsvallen. Dessutom är kullen sedan 1800-talet skadad genom bebyggelse som fortfa
rande står kvar.

I skriftliga urkunder är Gälakvist, eller Brobacka som platsen kallas i senare källor, 
tidigast omnämnd år 1278 i samband med ett överfall på en dansk herreman i sällskap med 
Magnus Ladulås gemål Hedvig. Överfallet skall ha iscensatts av medlemmar av folkunga- 
ätten vilka två år senare, efter att ha invaggats i god tro, blev infångade och avrättade på 
samma plats (Carlmark 1868). Nära 40 år senare förekommer Gälakvist i liknande 
sammanhang. Då fick hertig Valdemars änka och den blivande kungen Magnus Eriksson 
en fristad på borgen efter Nyköpings gästabud (Wideen 1970). Borgen uppfattades tidigt 
som fornlämning (se ill) och strid har stått mellan olika intressen sedan 1800-talet. Så 
tidigt som 1904 åtalades dåvarande markägare för skadegörelse av fornlämningen och 
blev också fälld efter att målet vandrat ända upp till Högsta Domstolen. Senare, år 1916, 
skedde en provundersökning, av delar av borgplatån. Denna visade att platån var helt 
uppbyggd av lera och torv, i vilket f ö organiska föremål tycks ha bevarats närmast 
oskadda. Dessutom påträffades ett flertal järnspetsar och yxor etc som bekräftar borgens 
militära karaktär (Wideen 1970). Tyvärr finns bebyggelsen fortfarande kvar och skyltar 
med ”Privat område” hindrar tillträde till platån, vars bebyggelse nu ytterligare konserve
ras genom fasadreparation. Konstruktionen med yttre vallgrav, vall, inre vallgrav och 
uppbyggd borgplatå återkommer i borgkomplexet vid Husgärdessjön med Axvalla Hus 
som den mäktigaste anläggningen. Andra borgar av samma typ i Västergötland är t ex 
Kinnahus, Öresten i Örby sn, Kinnaborg i Kinna sn, Opensten i S Åsarp, Vädersholm 
m fl. Dessa har i stort sett samma konstruktion (Bertelsson 1942). Axvalla Hus, Skärv sn 
raä78, är troligen uppförd på en naturlig kulle, men har fungerat enligt samma fortifikato- 
riska princip, nämligen att huvudförsvaret var koncentrerat till ett krönparti skyddat 
bakom vallar och med möjlighet till skottlossning nedåt. Av naturliga skäl hade borgtypen 
förlorat sin betydelse när belägringsartilleri börjat komma till användning. Borgtypen har 
sina direkta paralleller i de normandiska små borgar vilka uppfördes på anlagda kullar i 
det erövrade England (Davis 1976). Ett par borgar har dramatiska händelser i sin historia. 
På Lenaborg, raä 22 Kungslena sn, fängslades riksmarsken Torgils Knutsson år 1306 och 
fördes till Stockholm för halshuggning. Tidigare händelser i förhållandet marsken-herti
garna/kungen är förknippade med Aranäs ruin, raä 9 Forshems sn. Där påträffades f ö en 
hjälm, som anses tillhört Torgils Knutsson, vid undersökningar som gjordes 1916 under 
ledning av B Schnittger.
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Fig 16. 1 Erik Dahlbergs "Svecia" är medeltidsborgen Gälaqvist det som dominerar blickfånget i vyn över 
Skara. Provundersökningar har visat att på borgplatån har stått ett medeltida stenhus. I bakgrunden syns det år 
1612 av danskarna nedbrända Skaraborgs slott.
The medieval castle Gälaqvist. Trial excavations have shown that a medieval stone house stood on the motte.

Fig 17. Träd växer idag i den inre vallgraven och på borgplatån är bebyggelse. Bilden tagen från ett läge 
motsvarande kopparstickets nedre, högra hörn. Foto L Gren.
Today trees grow in the inner ditch, and the motte is occupied by buildings.
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Fig 18. Axvalla Hus uppfördes troligen i slutet av 1200-talet och förstördes 1469 av en bondehär. Borgen utstod 
talrika belägringar, danskar och svenskar turades om som fogdar. Mitt i bilden syns en dubbelgrav som 
sannolikt var vattenfylld. En vall i mitten utgjorde ytterligare ett hinder. Runt borgen är i vattnet en pålkrans 
som hindrade tillträde från vattensidan. Foto L Gren.
Axvalla House was erected at the end of the I3th century and was destroyed in 1469.
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Få bytomter

De i samband med säteribildningar och utskiftningar övergivna bytomter, som är tämli
gen vanliga i Mälarlandskapen, är mindre frekventa i Västergötland. Böndernas ställning 
var stark och man har aldrig underordnat sig adelns välde på samma sätt som närmare 
huvudstaden. Några enstaka fall finns som t ex i Ova socken. Mariedals slott är sedan 
1600-talet socknens medelpunkt, men före detta fanns en by som nu är helt försvunnen 
och överplöjd. Vid skiftena flyttades delar av byarna ut och idag kan delvis övergivna 
bytomter registreras på flertalet ursprungliga byplatser. Helt övergivna bytomter kunde 
dock registreras till ett antal av 31. De flesta är belägna i socknarna öster om Billingen 
med som flest 7 i Sveneby socken. Flertalet av dessa, som t ex raä 23, 26, 30, 33, 34 m fl, 
är dock inte av förhistoriskt ursprung utan har uppkommit under medeltid och då 
sannolikt som ensambebyggelse. Ett specialfall är den kända Brunnsbo Storäng några 
kilometer öster om Skara i Skånings-Asaka socken. Denna fornminnesplats är mest känd 
för sitt fossila odlingslandskap. Samtidigt är dock platsen ett utmärkt exempel på tidigt 
övergiven bebyggelselämning. I anslutning till en i området centralt belägen fägata är ett 
flertal husgrunder, av vilka några vid provundersökning (med viss osäkerhet) har kunnat 
dateras till yngre järnålder (K Cullberg 1975). 1 anslutning till dessa är dels enstaka 
gravhögar, dels ett par gravfält med runda, övertorvade stensättningar och ett par mindre 
domarringar. Den vikingatida-tidigmedeltida byn vid fägatan har dock redan på 1420-talet 
kommit i Skarabiskopens ägo - åtminstone åkermarken - och har så småningom försvun
nit som självständig enhet.

Talrika ryggade åkrar

De till antalet flesta nyfunna fornlämningarna är inom 1984 års arbetsområde att finna i 
kolumnen V b, dvs fossil åkermark och lämningar efter lågteknisk järnframställning. De 
färnämsta exemplen av fossil åkermark är kända sedan förut, som t ex Brunnsbo, Hömb, 
N Ving, Klagstorp. Dessa lokaler skiljer sig något från den vanligaste nyfyndsgruppen 
inom begreppet ”fossil åkermark” i det att här finns talrika bandparceller skilda genom 
stensträngar ellerjord- och stenvallar, vilka representerar ett äldre skikt i odlingslandska
pet. Ryggade åkrar är vanligare och torde stå för merparten av de 141 lokaler med fossil 
åkermark som totalt registrerades i arbetsområdet. Dessa lokaler representerar mera än 
tusen fornlämningar, då varje åker-yta räknas som en fornlämning.

Ryggade åkrar finns i de flesta socknar och är i regel belägna i sluttningar på lätta jordar. 
Ryggar som är belägna i anslutning till nu odlad mark och i relativt flack mark är tämligen 
svagt ryggade och har troligen odlats långt fram i tiden och på så sätt mist sin ryggning. 
Omvänt kan konstateras att ryggar i branta sluttningar i otillgängligare mark har kvar mer 
av sin ursprungliga ryggning. Det har hävdats att ryggade åkrar fått sin form genom
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bruket av plog med vändskiva (Sporrong 1978) och att ryggarna uppkommit genom att 
man plöjt samman tiltorna mot varandra. Detta har säkert varit fallet på vissa håll, bl a 
kan man vid gravfältet Lindholm Høje vid Ålborg se sådana ryggar. De skiljer sig dock på 
ett avgörande sätt från nästan alla västgötska genom att de är mycket smala, ca 1-1,5 
meter breda, vilket är ovanligt här. De ryggade åkrarna i Västergötland är i regel 2-5 
meter breda och i en del fall ännu bredare och från 0,1-1 meter höga. I en del fall kan 
plöjning helt uteslutas pga deras belägenhet i alltför brant sluttning. I Hömb socken vid 
Hällestorp är ett 20-tal starkt ryggade åkrar belägna i en brant sluttning som knappast kan 
ha uppkommit annat än genom spadbruk.

Lågteknisk järnframställning

En annan stor grupp nyfynd utgörs av slaggvarp och slaggförekomster av olika utseende. 
Inom fjolårets revideringsområde i Essunga socken kunde genom undersökningar visas 
att man här redan under förromersk järnålder framställt järn (Magnusson/Johansen 1985). 
Likaså hade tidigare undersökningar inom årets revideringsområde i Ledsjö visat på 
dateringar för järnframställning till vikingatid/tidig medeltid (Magnusson/Millberg 1984). 
Inom just denna socken kom också de talrikaste nyfynden av denna karaktär. Samman
lagt registrerades 92 lokaler med slaggvarp och 46 med utplöjd slagg, som alltså endast 
kunde (R)-markeras. Av dessa 138 lokaler är majoriteten, eller 81, belägna inom socknar
na Istrum, Lerdala och Vättlösa. Terrängen består här av skogklädd moränmark blandad 
med kärrmarker. I dessa har myrmalmen utvunnits och ur denna har järn framställts. I 
viss mån kan den stora koncentrationen av järnframställningsplatser till just detta område 
förklaras genom att här intresserade amatörarkeologer, makarna Key, Skövde, har 
rekognoscerat efter denna fornlämningskategori under årens lopp. Att leta slaggplatser 
av denna typ är oerhört tidsödande och kräver att man prövar sig fram genom provgropar 
i marken. Av resursskäl är detta omöjligt vid den ordinarie inventeringen. Sannolikt finns 
alltså talrika slaggplatser oupptäckta i de otillgängliga skogarna i andra delar av landska
pet. Man kan dock inte bortse från möjligheten, att de geologiska förutsättningarna varit 
särskilt gynnsamma i detta område.

Fångstgropar
Fångstgropar för varg förekommer i nästan alla socknar utom i de utpräglade full åkers
bygderna. Varggropar är i terrängen oftast belägna i randzonen mellan bebyggelsen och 
utmarkerna. Därför har socknar med belägenhet i dessa marktyger de flesta fångstgropar
na. Götlunda socken har 8 varggropar, belägna i skogsmarkerna mellan slätterna i 
områden mellan Tidan och Ösan. Övriga socknar har i regel vardera en eller ett par
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fångstgropar. I Skärv socken är registrerat 5 varggropar. Dessa är belägna i skogsmarker
na som fortsätter in i socknarna Istrum, Öglunda, m fl. Lugnås socken, belägen i norra 
delen av 1984 års arbetsområde, består till största delen av skogsmark i anslutning till 
Lugnåsberget och Kinneskogen vid Vristulven. Här finns en av de bäst bevarade varg
groparna i landskapet. Fångstgropen, Lugnås raä 10, är kvadratisk i sin form med 4 
meters sida och har lodräta, närmast inåtlutande väggar av kallmurad gråsten ner till ett 
djup av 3 meter. Fångstgropen är belägen i sluttningen till en mindre dal som antagligen 
varit avspärrad så att vargarna tvingats mot gropen.

Många ristningar från historisk tid

I nästan samtliga socknar har registrerats fornlämningar bestående av stenar med inskrift 
av ålderdomlig karaktär. 1 regel finns de för Västergötland typiska milstolparna från Karl 
XII:s tid bevarade i sina postament vid äldre vägsträckningar. I en del socknar med 
bevarade äldre vägsträckningar har även väghållningsstenar bevarats. Dessa R-markeras 
numera i den mån de har inskriptioner bevarade. I gränserna av de gamla kronoparkerna 
har stått gränsstenar med inskription och kungakronor. N Ving nr 43 är en sådan sten som 
nu står vid gamla vägen Skara-Skövde i vägrenen. Ursprungligen fanns här 11 sådana 
stenar som begränsade den jaktpark som stormaktstidens kungar innehade och som 
omfattade hela Stenum socken och dessutom Norra Ving socken. På denna bevarade sten 
är inristat ”Cronans Park till Iaght 1690” under tre kronor. Andra finns bl a runt Billingens 
f d kronopark. En mera känd vägvisare är belägen i Varv och är av trä. Den nuvarande, 
som kallas ”Granne Påle”, är dock från 1902. Pålen är målad och försedd med ortsanvis- 
ning till Varv, Acklinga, Borgunda och Dimbo. Stolpen är belägen i Varv socken inte 
långt från minnesstenen över slaget vid Gestilren.

Namn

Som framgått har vissa fornlämningar namn, vilka antyder status eller ibland är beskri
vande. Av naturliga skäl är det just de stora gravarna som uppmärksammats och namn- 
satts. Megalitgravarna har därför ofta namn. Den mest kända torde vara den stora 
Girommen med betydelsen ”Jätteugnen”. På grund av sin storlek har de även förknippats 
med kungar som t ex Kung Ragnvalds grav som uppmärksammades så tidigt som 1798 vid 
Hilfelings åttadagarsresa i Falbygden. En gånggrift och en stensättning i Hornborga sn, 
raä 72, har ett liknande namn, ”Kungagravarna”. Vanligt är också att man förknippat 
övernaturliga händelser till fornlämningar och att de fått namn på så sätt. Raä 13 i Hömb 
socken är en stor stensättning, 15 meter i diameter och med mittstenssättning. Den kallas 
Gullröref ’ och har den inte ovanliga traditionen om en skatt, som skall hämtas under
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Fig 19. Offerkast av granris i Marum sn. På minnestavlan på korset uppmanas den förbipasserande att lägga en 
kvist på högen till minne av Gabben. som här blev halshuggen i oktober år 1857. Färska kvistar visar att seden 
fortfarande lever.
Votive pile of spruce branches. Fresh branches show that the custom is still in practice.
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Fig 20. Minnessten i Dimbo sn. En liknande 
sten i Kungslena socken är rest till minne av 
striden mellan Kung Sverker 11 och Knut 
Eriksson. Foto: G Flink.
Memorial stone.
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absolut tystnad, vilket någon av skattsökarna glömmer av varpå skatten försvinner. 
"Kung Vides Hög", raä 32 i Kungslena sn, har tomtesägen knuten till sig. Förhistoriska 
gudanamn är inte ovanliga, den tidigt utgrävda gånggriften på Axvalla Hed kallades 
omväxlande "Odens grav" eller "Odens hög". Om kristendomens fördömande av allt 
hedniskt vittnar kanske den tredje namnvarianten av samma fornlämning, "Hins kulle". 
De övriga gånggrifterna på heden namnsattes troligen vid tiden för utgrävningarna. De 
bär nämligen för tiden typiska namn som "Friggas grav", "Yngves grav", "Niords grav” 
och "Toras grav". Den supponerade tidiga administrativa indelningen av Västergötland i 
bon (Hyenstrand 1984) kan möjligen ha något samband med namnsättningen i t ex 
Vadsbobygdens centraladel, där inte mindre än tre olika monumentalgravar har förknip
pats med appelativet "kung". "Kung Ranes hög" på Flistads kyrkogård har den monu
mentala motsvarigheten i skeppssättningen "Ranes stenar". I omedelbar anslutning till 
Tidan och kanske det forntida vadet är en annan storhög, "Kung Helges hög”, Vad sn raä 
7. En möjlig förklaring till förekomsten av så pass omfattande byggföretag som t ex 
skeppssättningen är att här funnits en ledande ätt med en "kung" för landsändan som 
ledande personlighet, vilken innehaft tillräckliga maktmedel för att organisera det minst 
sagt komplicerade och omfattande arbetet att forsla block i viktklassen 20 ton/styck.

Bakom statistiken

Som inledningsvis nämns har här endast kortfattade kommentarer till de olika fornläm- 
ningskategorierna kunnat göras. Viktigt är emellertid att läsa fornlämningsstatiken med 
de förbehåll som här berörts. Utöver problemen med statistisk ökning resp minskning 
kan observeras hur statistiken kan ge en skev bild av en sockens fornlämningsbestånd. 
Dimbo socken förefaller i statistiken vara en mycket fornlämningsrik bygd, men har i 
själva verket nästan samtliga fornlämningar koncentrerade till ett gravfält, medan t ex 
Karleby med endast en fjärdedel så många förhistoriska gravar består av bl a ett stråk 
med några av landets största gånggrifter. Inventeringens arbetsinsats var avsevärd inom 
arbetsområdet. Rekognosceringstakten beräknas i kmVanställningsdag och var som bäst 
0,5 kmVanställningsdag i de fornlämningstäta områdena i Falbygden. I mer ödemarksbe- 
tonade områden måste större arealer rekognosceras per dag.

Av de synliga fornlämningskategorierna torde de flesta nu vara noterade. Svårigheten är 
av naturliga skäl att få fram de under markytan belägna fornlämningarna. De i statistiken 
redovisade är att betrakta som säkra, men ett mycket stort antal osäkra finns dolda i 
statistikens siffror för antal lokaler i kolumn X. Socknar med hög procentuell ökning i 
lokaler har ofta ett rikt bestånd av uppgifter om lösfynd, som kan vara boplatsindikatio
ner, rester av överodlade gravar eller flatmarksgravar. Problemen med slaggförekomster 
har berörts, men viktigt i sammanhanget är att notera att kolningsgropar, som ofta 
förekommer i direkt närhet till slaggplatser, i nuvarande statistik inte R-markeras utan 
följaktligen endast finns i kolumnen X. Kolningsgropar har i andra landsändar (Hälsing
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land) givit dateringar till järnålder och skäl finns att beakta exploateringar i områden med 
kolningsgropar. De kan anses som indikationer påjärnframställningsplatser i omgivning
en. Uppgifter om lösfynd fås vid den systematiska inventeringen i bondgårdar, men finns 
även i äldre litteratur, och är i så fall nu ofta svåra att säkert lokalisera. Detta är aspekter 
på inventeringen som inte alls framgår av statistiken. För att skapa sig en så långt möjligt 
komplett uppfattning av en sockens fornlämningsbestånd bör man följaktligen även 
penetrera den samlingspärm med äldre uppteckningar som finns till varje socken. Tyvärr 
är dessa endast tillgängliga på riksantikvarieämbetet i Stockholm. Slutligen kan nämnas 
att väderleken under höstkampanjen i Skaraborgs län var synnerligen otjänlig för forn
minnesinventering med ideliga regn som försvårade arbetet men ändå förhoppningsvis ej 
medförde sämre kvalitet på rekognosceringen i fält.
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Summary

The area in Skaraborg county revised in 1984 included a wide variety of landscape types - 
from the Silurian area with numerous Megalithic graves to the coniferous forest-covered 
uninhabited areas with only a few trapping pits. Between these two extremes there is a 
rich scale of ancient monuments from both prehistoric and modern times - from Stone 
Age settlement sites by Lake Hornborgasjön from 8000 BC to places where travelers 
during the 1800s, and in some cases even up to modern times, placed small stones or 
branches in a pile alongside a road in remembrance of some person or event. In contrast to 
previous years, there has been a 4% decrease in the number of ancient monuments from 
prehistoric times registered during the revision. On the other hand, the increase in types 
of ancient monuments included in the revision has meant that numerous fossil fields, 
stone age settlement sites, slag heaps from low-technical iron production, etc., have been 
added to the register. The decrease in ancient monuments is the result of reevaluation of, 
for example, cemeteries which, in certain cases, has meant the ‘loss’ of hundreds of 
ancient monuments in certain parishes. Generally, it may be said that during the first 
survey, the number of ancient monuments surveyed were generously rounded off in 
order to compensate for the increase anticipated upon excavation. Now only visible 
ancient monuments are registered. In the present area there are places with great 
numbers of ancient monuments, for example, a maximum average number of one ancient 
monument site per hectare in some parts of the Falbygden area. However, here it was 
found that the number of passage graves was considerably smaller than previously 
thought. With certain reservation for possible new finds in the area to be revised in 1985, a 
maximum number of 220 preserved passage graves should be realistic. Even with respect 
to information on removed, disturbed, or now covered passage graves, the original 
number hardly should be greater than at most ca. 240. Lake Hornborgasjön is the area 
richest in Stone Age settlement sites. Because of the difficulties in locating these sites,
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this number is very uncertain. Other prominent areas of settlement are located along the 
larger streams which empty into Lake Vänern. In contrast to the resurvey results in 1983, 
only single heaps of fire-cracked stones and rock carvings have been registered - 
especially common are large numbers, sometimes several hundred cup-marks, on the 
large horizontal stones on the passage graves. The discovery of two monumental mounds 
belongs to the more spectacular finds. One of these, at Holöga, was previously registered 
as an entrenchment. The ancient monument’s name is particularly interesting because its 
name was given to the near-lying village meaning that the disturbed part or ‘hole’ in the 
mound existed prior to the time the village got its name. The other monumental mound, 
east of Skövde, was used as a foundation on which Forsby church was built. The large 
medieval fortresses are the most monumental ancient monuments in the area. The one 
most centrally located lies in the center of the town Skara and is largely intact. Unfortuna
tely it has been built upon. ‘Gälakvist’ as it is called, consists of a 3 meter high central 
plateau which probably bore up some kind of stone building or tower. The Norman 
”mottes’’ ought to be comparable constructions. It is possible that an early central power 
was established here in central Västergötland and the fortress was built to protect it. The 
most numerous new finds were the less monumental ridge-and-furrow fields.

As in the previous year, the category ‘fossil fields’ is very large. As in the case of Stone 
Age settlement sites, sites for low-technical iron production are difficult to find. These 
are located in the coniferous forests and test sampling often preceeds certain identifica
tion of the sites. Almost 140 finds of slag were registered, the majority were found in 
Vättlösa, Istrum, and Lerdala parish. Many of the finds were made following information 
provided by a clever amateur surveyor. Memorial stones were not previously registered 
as ancient monuments, but this has now been changed so that older types of memorial 
stones are registered as ancient monuments. One special group of such stones are the old 
boundary stones marking the boundaries of older hunting grounds owned by the Crown. 
As a rule, the stones date from the time of Charles XI. Almost every parish has one or 
sometimes several trapping pits. They date from the historical period when wolves were a 
threat to the local populations’ animals. A common tradition is that the last wolf was 
killed some 100 years ago. That is an approximation, but it probably reflects the fact that 
wolves were generally extinct in these areas during the middle or last part of the 19th 
century. One of these pits, in Lugnås parish, is very well preserved with stone-lined, 
slanting walls. Large ancient monuments have, by tradition, been known by special 
names. As a rule, ancient legendary kings have been associated with large burial monu
ments. This, however, probably reflects a real situation with leading clans in different 
central settlement with the capacity of building monuments of remarkable size. In 
conclusion, it may be said that this year’s area was resurveyed with adequate resources 
and therefore the quality of the survey is rather good. Numerous ancient monuments 
appear in the register, however, only as notes on single stray finds. The column showing 
the number of sites registered should also be observed in order to make as complete an 
evaluation as possible of the actual number of ancient monuments.
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Reslutat av den 1984 reviderade fornminnesinventeringen inom R-län
1 11 111

b c d

IV V

b

VI VII

b

VIII

b

X Acklinga 52/17 1/1 - 53/18 - - 29/4 - 1/1 1/1 - 2/2

Agnetorp 24/7 l/l - 25/8 - 1/1 17/4 - 2/2 13/5 - 7/7

Baltak 13/10 - - 13/10 - - - - - - - -

X Berg 91/28 4/4 2/2 97/34 l/l 3/3 11/8 1/1 5/5 - 4/4 2/2

X Binneberg 20/8 - - 20/8 1/1 - 14/5 - 3/2 2/2 - -

X Bjurum 127/24 2/2 - 129/26 4/4 3/3 - 2/1 1/1 2/2 - 6/6

X Bjärka 28/13 10/7 - 38/19 8/8 2/1 - - 7/5 4/2 - 1/1
Björsäter 23/4 - - 23/4 - - - - - - - -

X Bolum 154/91 6/6 4/3 164/96 7/6 2/1 3/2 l/l 2/2 I/I - 3/3

X Borgunda 67/37 5/5 - 72/42 - - 113/4 - 10/10 1/1 - 5/5

Bredsäter 4/4 - 1/1 5/5 - - l/l - - - - 1/1

X Brismene 23/14 1/1 - 24/15 - - 1/1 - 4/4 - - 4/4

X Broby 1/1 6/3 - 7/3 - - - - 2/2 - - -

X Broddetorp 47/16 1/1 1/1 49/17 1/1 l/l 21/3 - 4/4 l/l - 3/2

X Brunnhem 160/105 l/l - 161/106 - 2/1 81/10 - 3/3 - - 6/5
Bällefors - 1/1 - 1/1 - - l/l - - - - -

X Böja 13/9 l/l - 14/10 3/3 - 1/1 1/1 4/4 - - 5/5

X Börstig 94/17 10/10 - 104/27 - 2/2 3/3 - 2/2 1/1 1/1 1/1

X Dala 131/68 13/11 - 144/79 3/3 l/l 14/5 - 11/8 3/3 - 1/1

Daretorp l/l - - l/l - - - - 3/3 - - -

Dimbo 339/21 l/l - 340/21 - 3/2 l/l - l/l l/l - -

Eds vära - - - - - - - - - - - -

X Edåsa 19/11 3/3 - 22/12 - - 19/3 - 2/2 - - 10/10

X Eggby 242/42 2/2 2/2 246/46 - 2/2 - - 3/3 2/2 - 10/10

Ek 1/1 - - l/l - - - - 1/1 - - 3/3
Ekby 1/1 - - l/l - - 28/1 - - - - -

X Falköping st 27/23 l/l - 28/24 1/1 - - - 2/2 3/2 1/1 1/1

X Falköping Västra 15/13 - - 15/13 1/1 - - - - 1/1 - -

X Falköping Östra 25/22 - - 25/22 1/1 - - - 2/2 - - -

Fivlered 21/16 - - 21/16 l/l - I/I I/I I/l 3/1 - 17/17

X Flistad 191/26 - - 191/26 3/3 - 166/4 - - 1/1 - l/l
X Floby 31/22 2/2 - 33/23 I/I 2/1 3/3 1/1 2/2 - - 8/8
X Forsby 21/7 - - 21/7 - - 17/3 - 3/3 - - l/l

X Forshem 19/11 - - 19/11 - l/l 5/4 - 12/12 - - 9/9
X Fridene - - - 0/0 - - 10/1 - - - - -

X Friggeåker 44/30 3/3 - 47/33 5/5 l/l - - 1/1 1/1 - -

Fröjered 36/16 l/l - 37/17 - 1/1 24/5 - 1/1 - - 6/6

X Frösve 39/4 - - 39/4 - - 7/3 3/3 3/3 - - 1/1

X Fullösa 22/11 - - 22/11 1/1 2/2 22/5 - 7/7 1/1 - 5/5

X Grolanda 101/45 6/6 1/1 108/51 - 3/1 7/4 - 2/2 1/1 - 1/1

X Gudhem 290/165 6/6 25/6 321/174 16/6 4/2 82/7 - 4/4 1/1 - 2/2

X Gökhem 166/76 2/2 - 168/77 9/7 2/2 - - 6/6 l/l - 2/2

X Götene 41/21 13/6 - 54/27 - - I/I - 4/2 2/2 - -

X Göteve 46/30 - - 46/30 - 1/1 l/l - - - - 1/1

X Götlunda 205/41 l/l - 206/42 - - 14/11 - 3/3 l/l l/l 4/4
X Hagelberg 2/2 - - 2/2 - 1/1 - - 2/2 - - -
X Hangelösa 1/1 - - 1/1 2/2 - 253/5 - 3/3 1/1 - -

X Hasslösa 24/4 - - 24/4 3/3 - 6/4 - 2/2 1/1 - l/l

Hjälstad 1/1 1/1 - 2/2 - - - 1/1 1/1 - - -

X Holmestad 53/16 - - 53/16 - - 10/4 l/l 13/13 - - 4/4
X Horn 19/14 - - 19/14 3/3 - 105/5 - l/l - - -

X Hornborga 204/72 25/13 3/2 232/75 17/12 2/1 28/2 I/I 3/3 l/l - 5/5

X Husaby 113/36 27/10 1/1 141/46 1/1 1/1 73/8 - 10/10 2/2 - 7/7
X Häggum 60/24 - 3/1 63/25 - - l/l - - 2/2 - 1/1

Hällestad 35/9 - - 35/9 l/l - l/l - I/I 2/2 - -

X Händene - - - 0/0 - - 38/4 - 2/2 1/1 - 1/1
X Härlunda 6/2 2/2 - 8/3 - 1/1 l/l - 8/8 - - 1/1

X Högstena 23/22 2/2 - 25/23 2/2 - 22/3 - - - - -

X Hömb 20/14 2/2 - 22/16 - - 77/6 - 6/6 2/2 - 3/3

X Håkantorp 156/95 1/1 4/2 161/18 - - 3/3 - 3/3 - - 2/2

X lstrum 48/33 1/1 - 49/34 2/2 3/3 22/17 4/4 3/3 1 4/2 - 60/60



IX X XI

b c
XII

b c

83/23 40 28/14 25 89 26 14 54

45/14 60 24/8 1 4 30 30 100

13/10 17 13/9 0 - 13 4 31

118/52 118 83/18 14 17 40 78 195

38/16 24 20/7 0 0 13 11 85

139/35 66 114/16 15 13 31 35 113

55/33 66 37/15 1 3 26 40 154

23/4 6 29/3 -6 -21 3 3 100

179/108 196 241/82 -77 -32 118 78 66

195/56 139 61/35 11 18 73 66 90

6/6 13 2/2 3 150 4 9 225

29/20 65 13/9 11 85 26 39 150

9/5 9 4/3 3 75 5 4 80

76/26 49 51/11 -2 -4 27 22 81
247/117 200 168/106 -7 -4 179 21 12

2/2 9 1/1 0 0 1 8 800
23/19 49 20/8 -6 -30 18 31 172
111/34 134 71/17 33 46 73 61 84
173/93 132 144/67 0 0 114 18 16

4/4 4 0/0 1 100 3 1 33
345/25 58 325/23 15 5 41 17 41

43/17 36 20/11 2 10 15 21 140
251/51 127 200/40 46 23 80 47 59

2/2 15 3/1 -2 -67 4 11 275
29/2 4 0/0 1 100 0 4 400

31/27 41 29/24 -1 -3 39 2 5
16/14 29 18/16 -3 -17 28 1 4
28/25 35 28/25 -3 -11 32 3 9
25/20 56 14/11 7 50 12 44 367

360/33 50 179/21 12 7 28 22 79
42/30 95 27/20 x 6 22 37 58 157
41/13 51 21/7 0 0 29 22 76
37/28 66 15/8 4 27 40 26 65
10/1 15 0/0 0 0 5 10 200

54/39 87 46/33 1 2 61 26 43
63/24 58 32/12 5 16 44 14 32
52/13 37 40/3 -1 -3 14 23 164
54/26 43 32/12 -10 -31 29 14 48
120/58 96 99/40 8 8 47 49 104

427/193 274 361/126 -40 -11 152 122 80
185/91 150 148/73 20 14 94 56 60
59/30 48 39/20 15 38 33 15 45
48/32 57 42/29 4 10 32 25 78

223/56 111 230/34 -24 -10 65 46 71
5/5 10 1/1 1 100 3 7 233

259/11 35 1/1 0 0 10 25 50
35/13 33 32/2 -8 -25 8 26 325
4/4 8 2/2 0 0 1 1 100

77/32 95 58/13 -5 -9 27 68 252
128/23 39 30/15 -11 -37 20 19 95
283/91 134 492/67 -260 -53 87 47 54
226/66 97 275/42 -134 -49 74 23 31
64/26 85 128/27 -65 -51 65 20 31
38/12 34 16/5 19 119 8 26 325
40/6 29 0/0 0 0 14 15 107
18/13 28 7/3 1 14 13 15 115
49/28 46 19/18 6 32 25 21 84
105/28 48 19/13 3 16 20 18 90
167/103 142 144/88 17 12 97 45 46[ 83/63

200 45/31 4 9 ,53 326

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

II: Socknen i klartext, från rubriken event, avvi
kande län i förkortning.

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

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

V: Fornlämningar från historisk el. ospecifice
rad tid med begränsning och R på ek. kartan; a 
= byggnadslämningar, b = övriga.

VI: Fornlämningar från historisk el. ospecifice
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 el. 
(R) på ek. kartan; (= Ilid + 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 = summa, 
b = avvikelse i antal, c = avvikelse i %.
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I II III

b c d

IV V

b

VI VII

b

VIII

b

X Jäla 9/6 4/3 - 13/9 - - l/l - - - - -

X Karleby 58/46 45/35 - 103/71 22/22 7/4 3/3 - 5/5 2/2 - -

X Kestad 1/1 - - l/l - - 19/1 - 2/2 - - -

x Kinne-Vedum 54/21 3/2 - 57/22 l/l - 12/4 - 5/5 - - 2/2

X Kinne-Kleva 35/9 1/1 - 36/10 - 1/1 51/2 - 4/4 - - -

X Kinneved 42/38 6/5 - 48/42 - - 3/3 - 9/9 3/3 - 9/9

Korsberga 9/8 - - 9/8 - - 29/2 - 3/3 - - -

X Kungslena 75/40 2/2 4/2 81/43 - 3/1 66/11 - 2/2 1/1 - 2/2

Kalvene - - - - - - - - - - - -

X Källby 39/16 3/2 - 42/17 10/10 - 34/3 1/1 4/4 - - l/l

x Led sjö 51/10 - - 51/10 - - 9/8 18/18 14/13 - - -

X Lerdala 16/8 4/4 I/I 21/13 2/2 - 29/23 12/12 3/3 1/1 - 11/11

Lindärva 3/2 - - 3/2 1/1 - 3/3 - 2/2 - - 1/1

X Ljunghem 16/9 - 1/1 17/10 - - 11/3 - 4/4 1/1 - l/l

X Locketorp 8/7 - - 8/7 - - 50/14 8/8 2/2 - - 7/7

Lugnås - - 1/1 1/1 - - 3/3 l/l 6/6 - - 3/3

x Luttra 9/9 - - 9/9 - - 1/1 - - - - -

X Låstad 5/4 3/3 - 8/7 2/2 - l/l - 5/5 - - -

X Marka 24/17 l/l - 25/18 - - l/l - 1/1 - - 1/1

X Marum 1/1 1/1 - 2/2 1/1 - 1/1 - - - - -

X Medelplana 39/16 - - 39/16 1/1 - 27/3 - 19/11 3/2 4/4 4/4

Mo 16/6 - - 16/6 - - 2/2 - 1/1 - - -

Mularp 12/10 1/1 - 13/11 - - 20/1 - - - - -

X N Kyrketorp 112/11 - - 112/11 - I/I - - 3/3 - 1/1 6/6

Norra-Vånga - - - 0/0 - - - - - - - -

Norra-Ving 50/30 3/3 2/2 55/32 6/6 - 47/3 - 4/3 1/1 - 2/2

X Norra-Lundby 104/59 3/3 - 107/61 18/14 - 50/5 1/1 5/5 1/1 - 4/4

x Norra-Åsarp 364/139 62/49 2/2 428/180 3/3 - 16/10 l/l 5/5 - 1/1 2/2

Näs - - - - - - - - - - - -

X Odensåker 163/33 2/2 - 165/33 4/4 - 18/8 - 6/6 - - 2/2

Ottravad 70/3 - - 70/3 1/1 2/1 - - - - - . -

X Ova l/l - - 1/1 - - 2/2 1/1 3/3 I/l - -

X Ryd 25/7 - - 25/7 - 4/4 2/2 - 2/2 - - 2/2

X Rådene 22/18 l/l - 23/19 ■ - - 5/5 - 1/1 1/1 - 5/5

X Segerstad 155/92 4/4 2/1 161/97 1/1 - 68/5 - 6/6 1/1 - 27/27

X Sil - - - 0/0 - 2/1 10/1 - 3/3 l/l - -

x Sjogerstad 89/54 2/2 - 91/56 1/1 - 10/3 - 6/6 1/1 - 2/2

Skallmeja - - - - - - - - - - - -

X Skara 99/29 2/2 - 101/31 3/3 7/3 18/2 - 5/5 3/3 - 4/4

X Skeby 15/8 1/1 1/1 17/10 2/2 - - - 4/4 - - 3/3

X Skånings-Åsaka 113/27 3/3 5/2 121/38 - 2/2 46/5 1/1 8/6 2/2 - 1/1

X Skälvum 7/5 - - 7/5 - - 47/3 - 3/3 - - -

X Skärv 114/57 6/6 - 120/59 1/1 17/4 5/5 - 5/5 4/2 - 3/3

Skörstorp - - - - - - - - - - - -

X Skövde 87/35 1/1 1/1 89/37 - - 23/3 5/5 8/8 8/8 3/3 6/6

X Slöta 46/26 14/3 - 60/38 - 3/3 11/2 - 3/3 l/l - 2/2

X Smula 49/14 2/2 l/l 52/17 - 2/1 - - 1/1 - - l/l

X Solberga 50/31 1/1 - 51/32 - - 41/2 1/1 3/3 2/2 - 4/4

X Stenstorp 31/26 1/1 - 32/27 - - 10/4 - 1/1 3/3 2/2 l/l

X Stenum 41/28 6/6 - 47/32 13/13 - l/l - 1/1 - - -

Sveneby 18/7 - - 18/7 l/l 7/7 26/2 - 2/2 - - 4/4

X Sventorp 14/11 - - 14/11 l/l l/l 40/7 6/6 4/4 4/4 - 4/4

X Synnerby 7/3 1/1 - 8/4 3/3 - 36/4 - - - - -

X Säter 26/17 - - 26/17 - 5/5 l/l - 2/2 2/2 3/3 l/l

x Sätuna 155/59 10/7 6/2 171/65 4/3 1/1 66/3 - 1/1 1/1 1/1 3/3

X Sävare 10/8 2/2 - 12/9 4/4 - 21/6 1/1 6/6 - - -

X Södra Kyrketorp 81/33 1/1 - 82/34 l/l 2/1 2/1 - - - - -

X Sörby 107/40 - ' - 107/40 - - l/l - 2/2 1/1 - 1/1

X Tiarp 18/18 - - 18/18 2/2 3/2 11/2 - 1/1 - - -

X Tidavad 26/9 I/I - 27/10 - - 3/3 - 8/7 1/1 - -

X Timmerdala 21/12 - - 21/12 - - - - 7/7 - - 5/5

X Torbjörntorp 48/37 I/I - 49/38 2/2 - 2/2 - 2/2 - 2/2 l/l

Trävattna 12/8 1/1 - 13/9 - - 5/5 - 2/2 - - -100



IX X XI
b c

XII

b c

14/10 43 8/7 5 63 11 32 291

140/105 195 65/49 38 58 113 82 73

22/4 11 3/2 -2 -66 9 2 22

75/26 72 45/24 12 27 37 35 95

92/17 25 43/8 -7 -16 12 13 108

60/54 109 38/31 10 26 55 54 98

41/11 38 12/7 -3 -25 32 6 79

152/54 96 73/40 8 11 57 39 68

91/35 63 97/17 -55 57 28 35 125

92/49 135 30/7 21 70 38 97 255

67/53 176 16/7 5 31 18 158 878

9/8 27 3/2 0 0 18 9 50

32/17 30 10/6 7 70 13 17 130

68/31 78 6/4 2 33 11 67 609

11/11 44 1/1 0 0 19 25 132

10/10 33 13/11 -2 -15 23 10 43

16/15 31 4/3 4 100 15 16 107

27/10 39 30/20 -5 -17 36 3 8

4/4 11 4/3 -2 -50 6 5 83

86/29 64 43/17 -4 -9 50 14 28

19/9 17 14/4 2 14 9 8 89

33/12 25 13/11 0 0 19 6 32

116/15 51 118/10 -6 -5 45 6 13

0/0 - 0/0 - - - - •-
112/44 76 43/23 12 28 43 33 77

181/85 148 144/63 -37 -26 87 61 70

453/196 214 375/132 53 14 146 68 47

193/49 92 169/24 -2 45 47 104

73/5 15 58/5 12 21 7 8 114

7/6 19 7/2 -6 -86 7 12 171

33/14 37 24/10 1 4 15 22 147

29/25 54 24/20 -1 -4 38 16 42
236/109 190 140/88 21 15 115 75 65

15/15 12 0/0 - - 4 8 200
108/65 102 106/53 -15 -14 65 37 57

134/43 93 126/31 -25 -20 67 26 39
23/16 28 17/10 0 0 16 12 75

178/51 93 107/30 14 13 54 39 72

57/10 24 7/6 0 0 15 9 60

148/73 123 104/44 16 15 94 29 31

125/53 145 85/35 4 5 72 73 101
77/46 97 88/33 -28 -32 59 38 64

55/19 30 40/12 12 30 16 14 88

96/38 65 43/22 8 19 25 40 160

43/32 77 33/29 -1 -3 62 15 24

62/47 67 41/30 6 15 40 27 68

54/19 39 8/4 10 125 15 24 160

66/28 98 13/10 1 8 29 69 238

47/11 27 8/4 0 0 4 23 575

34/25 59 15/12 11 73 22 37 168
243/71 100 348/47 -177 -51 58 42 72

44/26 71 10/8 2 20 25 46 184
87/36 63 76/26 6 8 29 34 117
110/43 79 57/22 50 88 37 42 114
35/25 46 27/18 -9 -33 31 15 48
38/20 27 56/8 -36 -64 12 15 125
28/19 45 20/11 1 5 20 25 125
55/44 84 49/38 0 0 57 27 47
20/16 24 5/5 8 160 13 11 85 101



1 II 111 IV V VI VII VIII

a b c d a b a b a b

X Ugglum 101/42 2/2 8/5 111/47 1/1 - 21/1 - 7/7 1/1 _ 5/5
Ullene 47/18 - - 47/18 - 2/2 1/1 - 3/3 1/1 - 1/1

X Vad 21/16 - - 21/16 l/l - 18/1 - - - - -

X Valtorn 48/32 - - 48/32 - - - - 1/1 - - -

X Värnhem 149/76 5/5 7/3 161/79 1/1 10/6 21/8 2/2 6/6 1/1 - 9/9

x Varola 50/21 1/1 - 51/21 - - 9/3 - - - 1/1 -
Vartofta-Åsaka 77/54 7/7 1/1 85/60 - - 18/4 - 2/2 - - 14/14

X Varv 37/13 1/1 l/l 39/15 - 1/1 10/3 - 2/2 1/1 - 1/1

X Vilske-Kleva 67/27 8/8 - 75/31 - - 2/2 - 5/5 - - l/l

X Vinköl 5/5 3/3 - 8/8 1/1 - 46/3 - 2/2 1/1 - 4/4

Vistorp 16/11 2/2 - 18/13 - - 2/2 - - - - 7/7

X Våmb 140/8 - - 140/8 - - 14/7 - 1/1 - - -

X Vårkumla 71/36 5/5 - 76/41 - - 1/1 - 3/3 - - 3/3

X Väring 234/40 1/1 4/3 239/42 - - 25/1 2/2 4/4 - - 2/2
Värsås 2/2 - - 2/2 15/1 - 6/2 - 5/2 - - 5/5

X Västerplana 19/18 - - 19/18 - - 25/2 - 3/2 - - 2/2

Västra Gerum 1/1 1/1 - 2/2 - - 1/1 - 2/2 - - -

X Vättlösa 37/8 - - 37/8 1/1 2/2 29/20 5/5 12/12 - 2/2 -

Yllestad - - - - - - - - - - - -

Åsle 14/10 2/2 - 16/10 2/2 - 27/5 - - 1/1 - 3/3

X Öglunda 65/27 - - 65/27 - 1/1 3/3 - 2/2 3/2 - 15/15

x Öm - - - 0/0 - - 1/1 - 1/1 - - -

X Österplana 12/8 - l/l 13/9 * - l/l 14/2 - 5/5 2/2 - 3/3
Östra Gerum - - - - - - - - - - - -

X Östra Tunhem 31/18 - l/l 32/19 l/l 1/1 - - - - - -
Öttum - - - - - - - - - - - -

Summa 7896/3244 408/323 97/54 8401/3547 232/ 135/94 2672/446 83/82 462/ 125/106 23/23 427/

195 437 425
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IX X XI
b c Xll

b c
140/56 96 97/36 14 14 55 41 75

53/24 49 44/11 3 7 20 29 145
40/18 27 28/15 -7 -25 19 8 42
49/33 41 44/29 4 9 35 6 17
201/98 179 169/84 -8 -5 127 52 41
60/24 67 72/21 -21 -29 47 20 43
105/66 132 65/51 20 31 67 65 97
52/21 41 40/13 -1 -3 24 17 71
82/38 72 81733 -6 -7 56 16 29
57/14 58 6/6 2 33 12 46 383
20/15 27 17/12 1 6 13 14 108
155/16 54 141/9 -1 -0,7 39 15 38
80/45 64 51/28 25 49 33 31 94
270/49 80 207/37 32 15 45 35 78

28/7 53 3/1 -1 -33 22 31 140
47/22 31 16/16 3 19 18 13 72

5/5 11 1/1 1 100 4 7 175
86/48 98 36/9 1 3 35 63 180

45/21 79 13/9 3 23 40 39 98
71/33 105 94/29 -29 -31 61 44 72

2/2 9 0/0 0 0 1 8 800
33/17 47 9/8 4 44 25 22 88

34/21 37 28/15 4 14 29 8 28

_ - - - - - - -

11985/4757 9531 8764/3025 -363 -4 5248 4283 82
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Revideringsinventeringen i Alvsborgs län 1984

Ulf Bertilsson

Bakgrund

År 1984 reviderades ett område i Alvsborgs läns östra och sydöstra delar omfattande 133 
ekonomiska kartblad i skala 1:10.000 motsvarande 3.400 kvadratkilometer, varav över 
3.100 utgörande landareal. Området innefattade huvuddelen av Ulricehamns och Trane
rne kommuner, större delen av Borås kommun samt mindre delar av Marks och Sven- 
Ijunga kommuner. Arbetet leddes av artikelförfattaren som länsansvarig platsledare. 
Övriga platsledare var Per-Erik Ullberg-Ornell, Anders Persson och Phyllis Andersson. 
För arbetsområdet som helhet disponerades sammanlagt 25 inventeringsassistenter med 
totalt 2.545 anställningsdagar och därigenom en genomsnittlig täckningsgrad av 1,2 
kvadratkilometer rekognoscerad yta per anställningsdag.För övre Ätradalen, inom ett 
område i stort sett motsvarande Redvägs härad, uppgick dock den genomsnittliga täck
ningsgraden till 1,0 kvkm/ad mot bakgrund av att området sedan gammalt utgör ett av 
länets fornlämningstätaste.

Förstagångsinventeringen av Ulricehamns kommun ägde rum år 1960 under ledning av 
Gunnar Ekelund och Gerhard Winberg. Totalt antecknades då 2.771 fasta fornlämningar 
på 836 platser med ett genomsnitt av 3,3 fornlämningar per lokal. Kommunens fornläm
ningstätaste socken utgjordes då av Kölaby med 325 fornlämningar fördelade på 83 
lokaler, följd av Hällstad med 198 fornlämningar på 64 lokaler, Blidsberg med 184 
fornlämningar på 66 lokaler, Södra Ving med 223 fornlämningar på 56 lokaler och 
Timmele med 317 fornlämningar på lika många lokaler. Totalt fanns inom kommunen inte 
mindre än 96 gravfält, en för länet ovanligt hög siffra. Av dessa var 15 belägna i Timmele 
och 13 i Blidsberg och de flesta av återstoden i angränsande socknar (för mer utförliga 
uppgifter se Beiwert 1981:144ff). Inom Tranemo kommun, som inventerades under åren 
1959-60 under ledning av Gunnar Ekelund och Bernt Einerstam, antecknades totalt 1.501 
fasta fornlämningar på 472 platser. Av dessa utgjordes 56 av gravfält. Särskilt fornläm- 
ningstäta var socknarna Tranemo med hela 130 lokaler och 257 fornlämningar, Dalstorp 
med 73 lokaler och 370 fornlämningar samt Nittorp med 68 lokaler och 260 fornlämningar. 
Gravfälten fördelar sig på respektive socknar med 13,9 och 8. I området tillhörigt Borås 
kommun kan särskilt framhållas Fristads socken med 290 fornlämningar på 57 lokaler,
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varav 13 gravfält (Beiwert 1981:33). Inom övriga områden saknades mer framträdande 
fornlämningskoncentrationer även om lokala förtätningar registrerades t ex i Svenljunga 
och Ullasjö. Förstagångsinventeringen utfördes delvis under hårda krav på rationalise
ringar och besparingar, varför resultatet måste betraktas som utomordentligt gott. I flera 
fall fick t ex platsledarna själva direkt inventera socknar utan hjälp av assistentpersonal. 
Arbetet inom Redvägs härad underlättades dock i viss mån av att det kunde baseras på de 
första fullständiga s k sockeninventeringarna, vilka utfördes under år 1934 av Gustav- 
Adolf Hellman, bekostade av Ulricehamns Stads Sparbank.

Resultat av revideringen

Det totala resultatet med utförlig statistik framgår av oversiktstabellen, som dock kräver 
kommentarer på ett antal punkter. Totalt registrerades vid revideringen 6.288 lokaler att 
jämföra med 2.371 vid förstagångsinventeringen, alltså en ökning med inte mindre än 
3.917. Av lokalerna är 2.756 med 8.086 fornlämningar på ekonomiska kartan R-markera- 
de. Därutöver tillkommer 917 lokaler vilka markerats med enbart namn eller upplysnings- 
text på ekonomiska kartan, samt 67 lokaler markerade med Ms, dvs minnesstenar och 
minnesinskrifter. Betydligt mer än hälften eller 3.740 lokaler har därigenom på något sätt 
blivit föremål för redovisning på den tryckta ekonomiska kartan. Av de övriga utgörs en 
stor del av fyndplatser - i allmänhet för lösfunna stenartefakter, i många fall boplatsindi- 
kerande - osäkra fornlämningar och företeelser, som inte markerats på ekonomiska 
kartan men likväl kan vara av stort intresse för såväl kulturminnesvård som forskning, 
t ex kolningsgropar och röjningsröseområden.

Här följer nu en kort genomgång av särskilt anmärkningsvärda nyupptäckta fornlämning
ar och fornlämningsområden:

Av stenåldersboplatser antecknades ett 70-tal, vilka kommer att redovisas med (R) på 
ekonomiska kartan. Huvuddelen av dessa är belägna längs Viskan och Ätran, med 6 
lokaler i Skephult, 5 i Rångedala och Ljushult, samt 4 vardera i Södra Ving och Kinna- 
rumma. Ett område som särskilt bör framhållas i sammanhanget utgör Frisjön i Kinna- 
rumma och Skephults socknar, kring vars stränder registrerades ett 30-tal boplatser och 
boplatsindikerande fyndplatser. Ett annat sådant område finns vid Kulla i Bollebygds 
socken. Beträffande boplatsernas datering och kulturtillhörighet saknas ännu aktuella 
analyser, men helt klart är att såväl mesolitiska som neolitiska boplatser är representera
de i materialet. En stor andel kan troligen utgöras av boreala inlands- och insjöboplatser, 
säsongsvis utnyttjade. En boplats av detta slag med ytplockningsfynd av bl a mikroliter 
och handtagskärnor är belägen direkt på stranden på Lindö i sjön Lönern i Kölingareds 
socken. Boplatsen provundersöktes för övrigt av Carl Cullberg i samband med en 
besiktning i mitten av 70-talet. Fynd av likartat slag har också påträffats på fastlandet 
strax norr därom på Store Udde vid Källeryd i Fivlereds socken, nu i Skaraborgs län. På
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enstaka platser har också tillvaratagits fynd tillhöriga den svensk-norska stridsyxekultu- 
ren, såsom fragment av mångfacetterade slipstenar och håleggade, tjocknackiga flintyx
or. Sådana fynd har vanligen framkommit på mindre, sandiga kullar i plöjda åkrar, t ex 
vid torpet Hästhagen i Kölaby sn, beläget på en ö i Ät ran. Rekognosceringen efter 
stenåldersboplatser försvårades i hög grad av flera faktorer, som brist på äldre uppteck
ningar, igenlagda eller skogsplanterade åkrar och högt vattenstånd i åar och sjöar. Även 
om det nu registrerade antalet boplatser utgör en utomordentligt kraftig ökning i förhål
lande till tidigare, torde dock det kvarliggande, oregistrerade antalet vara avsevärt större. 
För att råda bot på detta förhållande måste dock specialinventeringar av likartat slag, som 
genomfördes i samband med ämbetets inventering i Göteborgsområdet (Cullberg 1974 
m fl), komma till stånd. Av resurs- och kostnadsskäl kan sådana inventeringar inte 
utföras inom ramen för den ordinarie fornminnesinventeringen, utan de måste alltjämt 
ske i form av speciella insatser t ex i samband med markexploatering.

Fornlämningsbilden avseende förhistoriska gravar och gravfält karakteriserades redan 
tidigare huvudsakligen av två komplex; 1. Framträdande stråk med rösen och stensätt
ningar av kal stenfyllning längs Ätran och Viskan. Mycket kraftiga förtätningar kunde 
iakttas i delar av Redvägs härad, men framför allt i Kinds härads centrala och nordöstra 
del. Den senare framträder för övrigt mycket tydligt även i ett riksperspektiv (Hyen- 
strand 1984:58, karta 18 och Selinge 1980:182). Inte sällan har anläggningarna monumen
tal karaktär, belägna på krön och avsatser med milsvid utsikt och ofta med avsevärd 
diameter, i flera fall omkring 35 meter, t ex vid Tostarp invid Bystadsjön i Södra Säms 
socken och vid Storegården i Hällstads socken. 2. En för länet ovanligt rik förekomst av 
gravfält, med ett betydande inslag av höggravfält från yngre järnålder, främst i övre 
Atradalen men också inom socknarna Tranemo, Dalstorp och Nittorp i Kinds härad.

Betydelsen av faktor nr. 1 har bekräftats vid revideringen genom ett betydande nytillskott 
av gravar av detta slag. Så påträffades t ex en stensättning med mittröse 30 meter i 
diameter respektive 18 meter vid Skoghem i Södra Säms socken och en lika stor anlägg
ning av kal stenfyllning i Svenljunga samhälle. På en höjdrygg någon kilometer öster om 
Nore i Dalums socken, nyregistrerades en grupp med 1 röse och 6 röseliknande stensätt- 
ningar, 10-25 meter i diameter. Några av dem är belägna inom en enklav tillhörig Timmele 
socken tillsammans med ett 70-tal röjningsrösen. Vid Fällhult i Timmele påträffades ett 
tidigare oregistrerat gravfält med minst 5 stensättningar av kal stenfyllning, varav den 
största 26 meter i diameter med tydlig mittförhöjning och kantvall. Stensättningar av det 
senare slaget, förefaller annars att ha sin mest markerade utbredning inom Falbygden i 
Skaraborgs län, där närmare 300 registrerades i samband med 1984 års revidering. Ett 
icke ringa antal av dessa utgjordes för övrigt av ombedömningar av tidigare registrerade 
anläggningar (se Selinge denna volym). Koncentrationen till Falköpingstrakten bekräftas 
också av ett 20-tal nytillskott i socknarna Smula och Norra Åsarp, nu belägna i Skara
borgs län men tidigare i Älvsborgs län och tillhöriga artikelförfattarens arbetsområde. 
Bland dessa märks t ex ett gravfält med 7 stensättningar med kantvall, 7-15 meter i 
diameter, belägna på en mycket låg moränplatå inom ett i övrigt delvis sankt område vid
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Fig 1. Höggravfält viti Månstad kyrka. 
Barrow cemetery.
Fig 2. Stensättning vid Ebbarp i Svenljunga. 
Stone-setting.
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Bredene i Smula socken. Vid Hög i Norra Åsarps socken påträffades också en stensätt- 
ning med brätte, 24 meter i diameter och synnerligen välbevarad, bl a framträder mycket 
tydligt brättets kantkedja av knytnävsstora stenar. Bland övriga gravar kan nämnas en 
nyupptäckt hällkista i hög Ö om Gärdet i Böne sn.

Rösen och stensättningar av likartat slag förekommer också längre söderut i Kind. I 
många fall försvårades där dock bedömningen av eventuella mitt- och kantkonstruktioner 
av förekomsten av säkra uppgifter om skador uppkomna vid stentäkt i rösen i sen tid, 
d v sunder 1900-talet. I några fall ombedömdes där också tidigare registrerade rösen och 
stensättningar såsom varande odlings- och röjningsrösen av betydande dimensioner, t ex 
vid Köttkulla i Strängsereds socken. Dessa rösen uppvisar ofta avvikande drag såsom 
markerad toppighet eller skevhet och ett vanligen mycket blandat stenmaterial. Ombe
dömningen stöds också ytterligare av terrängläget, vanligen på utsparade områden och 
impediment i fortfarande brukad åker. Förekomsten av sådana odlingsrösen kan dock på 
sikt ha intresse för såväl kulturminnesvård som agrarhistorisk forskning, då de på annat 
håll i landet på goda grunder har antagits gå tillbaka ända till medeltid (Klang 1981).

En ombedömning av annat slag berörde ett tidigare registrerat röse benämnt Högsberget 
vid Björnarp i Blidsberg. Röset hade redan tidigare ansenliga dimensioner då det vid 
förstagångsinventeringen registrerades med en diameter av 30 meter. I själva verket 
visade det sig dock vara avsevärt större, med mittpartiet anlagt kring en nästan 5 meter 
hög, uppstickande bergklack och omgivet av en mäktig, brätteliknande stenpackning, 
vilken ger anläggningen en total diameter av 43 meter. Det torde därmed vara länets 
största röseanläggning. Det ingår också i ett mycket tätt stråk av rösen och röseliknande 
stensättningar som sträcker sig från Konungarör vid Brunnsnäs i Brunn, över Torlunda, 
Ek och Yttre Vång i Timmele, Övre Vång, Silarp och Vedåsla i Dalum via Björnarp till 
Humla i socknen med samma namn. I stråket bör också nämnas en tidigare registrerad 
hög vid Silarp i Dalum, vilken också visade sig vara omgiven av en 5-13 meter bred, 
brätteliknande stenpackning varvid anläggningens totala diameter kom att uppgå till 
närmare 35 meter. Det tidigare nämnda Björnarpsröset i Blidsberg är ytterligt märkligt 
även genom att en lokal sagesman uppgav att man offrat brödsäd där så sent som under 
1900-talets början. Konstruktionsmässigt torde klara paralleller finnas i Göteborgstrak
ten och då främst den areellt sett kollossala stensättning med 60-70 meters diameter som 
undersöktes vid Steneby i Björlanda i mitten av 1970-talet (Andersson 1976 och Bertils- 
son 1986:112f). Beträffande anläggningarnas tidsställning torde en stor del av dem härrö
ra från bronsålder (t ex Selinge 1980:181). Liksom på annat håll i landet torde docken viss 
inhomogenitet förekomma såväl vad gäller konstruktioner som tidsställning (Hyenstrand 
1984:54ff). I flera fall kan också bronsåldersanläggningar ha utnyttjats för efterbegrav- 
ningar långt in i järnålder, såsom visats genom undersökningar av liknande anläggningar 
på Falbygden. Avsaknaden av kända boplatslämningar från bronsålder, t ex skärvstens- 
högar, understryker ytterligare dateringsproblemets komplexitet.
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Bland gravfältens gravformer i området förekommer relativt talrikt såväl äldre järnål
derns typer som resta stenar, domarringar och andra stenkretsar liksom yngre med högar 
och övertorvade stensättningar. I många fall förekommer också rösen på gravfälten. 
Huvuddelen av dessa torde utgöras av mindre gravfält med klar bronsåldersprägel t ex 
gravfältet vid Övre Vångi Dalum (Selinge 1980:196), med ett storröse, 35 meter i diameter 
och tre mindre stensättningar samt två nyregistrerade domarringar, medan andra återigen 
uppträder på gravfält med yngre karaktär t ex vid Övergården i Ek i Timmele. Kanske är 
förklaringen en mycket lång anläggnings- och nyttjandetid av gravfälten?

Totalt påträffades ett 15-tal tidigare oregistrerade gravfält inom området, de flesta beläg
na i övre Ätradalen. Förutom de tidigare nämnda av äldre slag kan nämnas ett på 
Råberget, sydöst om Nordsjön i Gullereds socken, med 6 flacka stensättningar av kal 
stenfyllning, 9-13 meter i diameter i omedelbar anslutning till ett område med ett 50-tal 
röjningsrösen. Trots att utgrävningar av sådana röjningsrösen, har givit klent resultat och 
att äldre kartmaterial antyder en relativt sen anläggningstid (Remmene skjutfält, Furings- 
ten 1984:00) kan ett tidsmässigt samband mellan dessa och intilliggande gravar generellt 
sett inte uteslutas (Bertilsson 1984:170 f). Resultatet av en äldre undersökning av några 
sådana röjningsrösen vid Vagnshed i Fångareds socken vid Anten pekar i denna riktning. 
I en ansamling av ett 40-tal rösen undersöktes tre. I ett obetydligt påträffades i fyllnads- 
jorden nacken av en simpel skafthålsyxa. I ett annat bestod fynden av en flintskrapa, ett 
30-tal bitar av bränd lera samt järnslagg och kolbitar. I det största röset, ca 17x12 meter 
påträffades slutligen ca 400 krukskärvor av huvudsakligen grovt gods från större och 
mindre kärl, ”mynningsskärvor av gjutskedar samt nära botten en tutulus från bronsål
derns 3:e period”. Fyndförteckningen upptar också "16 större eller mindre bitar järn
slagg; 8 bitar bränd lera av finslammat, poröst gods, troligen tillhörande en ugn för 
järnsmältning; en del smärre kolbitar; flintskärva av skörbränd limhamnsflinta; två bitar 
hartstätning. . .” (Johan Alin, rapport i ATA 1944 och SHM 23.377). De senare uppräk
nade fynden framgår inte klart av rapporten, men oavsett detta tyder de på att anläggning
ar, generellt och morfologiskt riktigt klassificerade som röjningsrösen, kan vara av stort 
arkeologiskt intresse och inte alltid bör förutsättas vara uppkomna i sen tid. Alin är själv 
osäker om den största anläggningen ska karakteriseras som odlingsröse eller grav, men 
stannar slutligen för att det kan röra sig om en plundrad grav övertäckt med odlingssten. 
Enligt författarens åsikt är detta bara en av flera tänkbara förklaringar. En annan skulle 
kunna vara att fynden har kommit att hamna i rösena i samband med röjning och 
uppodling av ett underliggande boplatslager. Denna förklaring förefaller dock något 
mindre sannolik, då Alin särskilt framhåller att vissa fynd har framkommit långt ner i 
rösefyllningen t ex tutulusen. En annan förklaring kan därför vara att anläggningarna 
utgörs av någon form av avfallshögar, närmast med samma karaktär som skärvstenshö- 
gar. Här saknas erforderligt utrymme att utveckla denna problematik närmare, men 
avsikten är ändå att uppmärksamma problemet för att undvika att ”röjningsrösen” inte 
helt förbigås i exploateringssammanhang.



Bland de nyupptäckta gravfälten på 1984 års område med äldre karaktär kan nämnas ett 
med kvadratiska stenkretsar med 1-2 meter höga, resta stenar vid Ringestena i Sexdrega 
socken samt ett annat, mindre med domarringar och resta stenar vid Heden i Länghems 
socken. I det första fallet torde bynamnet syfta direkt på stenkretsarna. Ett gravfält med 
tre stora kvadrater med 9-10 meter sida, ett röse och två runda stensättningar med 10-13 
meter diameter på en flack sandhöjd Ö om Bystadssjön i Gällstads sn bör även nämnas. 
Ett mindre gravfält med såväl stensättningar av kal stenfyllning som mindre högar 
antecknades på en mindre moränhöjd nära länsgränsen vid Hedenstorp i Börstig (fd. 
Mussla socken), i ett i övrigt mycket fornlämningsfattigt område. Vid Björkestorp i 
Dalum, en kilometer öster om Vedåsla by, registrerades ett gravfält med högar och runda, 
övertorvade stensättningar, totalt 45 stycken. Gravfältet har en något ovanlig upptäckts- 
historia, då gårdens ägare såväl vid inventeringen på 1930-talet som vid förstagångsin- 
venteringen påtalade dess förekomst. Trots detta bedömdes det utgöras av röjningsrö- 
sen. Först efter det att en lerurna grävts fram ur en av högarna och uppvisats för 
dåvarande museichefen i Borås, Ingegärd Wallin, framstod områdets karaktär som 
klarlagd. Bedömningen som gravfält är dock helt odiskutabel även med hänsyn till 
anläggningarnas yttre form. Mindre gravfält med likartad karaktär nyregistrerades också 
vid Öjelundai Norra Asarps socken och vid Trädet i Kärråkra. Det senare består nu av ca 
5 mindre övertorvade, runda stensättningar. De är kraftigt skadade av äldre grustäkt och 
uppmärksammades först i samband med schaktningsarbeten vid vägbreddning 1984. I 
den nya vägslänten påträffades brända ben och vid en mindre provundersökning företa
gen av artikelförfattaren tillsammans med personal från Länsmuseet i Vänersborg påträf
fades dessutom keramik av grovt oornerat gods samt en sländtrissa, allt härrörande från 
en skadad stensättning (Thomas Engel, rapport i ATA). En datering till yngre järnålder 
och vikingatid förefaller sannolik. Gravfältet hade troligtvis inte uppmärksammats utan 
vägarbetet och ger därför en antydan om att ytterligare liknande oansenliga gravfält kan 
förekomma i området.

Ett gravfält som uppmärksammats av andra skäl var beläget på ett impediment i hagmar- 
ken norrom Storegården i Böne. Gravfältet, som ursprungligen bestod av minst 45 högar 
och runda stensättningar, är nu med undantag av den största högen, ca 17 meter i 
diameter, nästan helt utplånat genom röjning för nyodling, utförd av markägaren så sent 
som hösten 1983. Då skadegörelsen anmäldes till åtal, lade länsåklagaren ned fallet med 
motiveringen att markägaren, som tillstått ingreppet, sade sig inte känna till att området 
utgjordes av ett gravfält. Gravfältet var ett av Övre Ätradalens större och mycket vackert 
beläget med utsikt mot Ätrans övre lopp. Problemet med skadegörelse på gravar och 
gravfält, främst genom bortodling, är relativt stort inom området, även om det totalt sett 
inte har skett i samma omfattning som på Falbygden (Flink och Selinge i denna volym). På 
så sätt har flera gravfält och ett 10-tal ensamliggande gravar försvunnit inom området 
under den tidsperiod, som har förflutit sedan förstagångsinventeringen, främst i Humla, 
Norra Asarp och Kölaby socknar. I synnerhet fornlämningar belägna på åkerimpediment 
till byarna Högagärdet och Tostarp i Kölaby förefaller att systematiskt ha bortodlats. I
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samma socken har dessutom flera gravfält bortodlade före 1930-talets sockeninventering 
och därför aldrig tidigare antikvariskt kända, kunnat ungefärligt lägesbestämmas genom 
uppgifter från lokalbefolkningen. En del av bortodlingen går sannolikt tillbaka på utflytt
ningen av gårdar i samband med storskiftet.

En fornlämningskategori som bättre tycks ha klarat årtusendens påfrestningar utgörs av 
hällristningar och älvkvarnsförekomster. Även dessa har reducerats genom t ex spräng
ning av större stenar och flyttblock, men totalt sett har dock ett glädjande stort antal 
undgått förstörelse. Inom området påträffades närmare 200 tidigare okända lokaler av 
detta slag (socknarna Smula, Norra Åsarp, Fivlered och Börstig nu i Skaraborgs län 
inkluderade). Av dessa utgörs 5 av hällristningar med fotsulor och bandformiga linjer 
samt i ett fall två parallella böjda linjer möjligen föreställande en skeppsfigur. Den senare 
är belägen på en nyupptäckt hällristning på en berghäll omedelbart öster om en stor hög på 
det tidigare kända och delvis undersökta gravfältet vid Brunnsnäs, omedelbart norr om 
Boråsvägen väster om Ulricehamn och Åsunden. Den består förutom det förmodade 
skeppet av 23 fotsulor, varav flera parställda och 45 skålgropar. Ristningshällen är 
mycket kraftigt vittrad och flera figurer har därför sannolikt funnits. Bland de mer 
framträdande nyupptäckta hällristningarna märks en vid Annestorp i Timmele belägen på 
ett uppstickande block i den gamla hagmarken väster om ett nyuppfört småhusområde. 
Den består av ett 15-tal parställda fotsulor, några bandformiga linjer, och minst 250 
skål gropar. Ristningen täcker större delen av det toppiga ca 1 meter höga, sydsluttande 
blocket. De största älvkvarnarna är placerade på blockets kran, omgivna av en vindlan- 
de, bandförmig linje. Kompositionen liknar mycket den vid Sättebergs kulle i Södra 
Elärene. Endast 250 meter öster om denna hällristning finns ytterligare en, som upptäck
tes av en åttaårig flicka under hösten 1984. Den består likaledes av ett 20-tal fotsulor, 
delvis parställda samt ett 100-tal älvkvarnar. I samma socken omedelbart öster om 
Falköpingsvägen och söder om vägen till Hössna nyregistrerades ett block med ett 10-tal 
fotsuleliknande fördjupningar och minst 200 älvkvarnar. 1 samma hage sägs häradets 
gamla avrättningsplats ha varit belägen.

Den mest framträdande hällristningen av samtliga inom området, påträffades dock vid 
Hällunda by i Böne socken. Den ligger i en tämligen brant östsluttande, delvis vattenö- 
versilad häll omedelbart öster om ladugården med storslagen utsikt över Ätrans här 
mycket flacka dalgång. Den består av närmare 20 fotsulor, varav 7 par, parställda och 
mycket tydliga. Dessutom finns 119 älvkvarnar av varierande storlek, även dessa till 
större delen mycket välbevarade. Ytterligare figurer kan finnas på hällen, dådess högsta, 
sydvästra del vid besiktningstillfället var täckt av skrot. Ristningens läge högt över Ätran 
med omgivande översilningsmarker, skänker en påtaglig vision av betets och boskaps
skötselns betydelse under bronsåldern i området. Den mest sannolika förklaringen till 
hällristningarnas och älvkvarnsförekomsternas spridning inom området, gärna i anslut
ning till gamla översilade sidvallsängar, är att en på pastoralism baserad kultur har funnits 
även inom detta område under bronsåldern (Bertilsson & Larsson 1985). En älvkvarnsfö- 
rekomst med likaledes magnifikt läge på ett tvådelat block, i en delvis sank beteshage i
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Fig 3. Raä nr 138 Timmele sn. Västergötland med upptäckaren, Camilla 
Josefsson, 8 år.
The discoverer.

sluttningen söder om Vedåsla by i Dalum, bör också uppmärksammas. Den består av ett 
80-tal tydliga älvkvarnar och ger med sitt terrängläge en klar anvisning om den ursprungli
ga tillkomstmiljön. Än i dag betar ungtjurarna runtomkring blocket! Om än mindre vanligt 
uppträder inom området även älvkvarnar på block och stenar i gravar. 1 takblocken till 
den tidigare kända hällkistan vid Hagalyckan vid Silarp i Dalum finns ett 40-tal tydliga 
älvkvarnar, och i mittblocket till en mycket välbevarad, stenfylld stensättning vid Lång
åsen i Böne nyregistrerades ett 20-tal älvkvarnar.
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Om man studerar utbredningen i stort, nyregistrerades de flesta älvkvarnslokalerna i 
socknarna Södra Säm, Blidsberg, Timmele och Länghem med respektive 20. 18, 16 och 
16. Fler än 10 finns också i Dalum och Kölaby med vardera 13 lokaler. I Kölaby var dock 3 
av dessa registrerade redan vid förstagångsinventeringen. Ytterligare älvkvarnsföre- 
komster kan finnas framför allt i det röserika Kind, där ingen systematisk rekognoscering 
av denna fornlämningstyp medhanns, främst på grund av synnerligen tidsödande efter- 
sökning av lågtekniska järnframställningsplatser men också beroende på svårrekogno- 
scerad skogsterräng med stort inslag av moss- och myrmarker. Troligen förekommer inte 
heller älvkvarnar lika rikligt i detta område, som i områden med direkt kontakt med 
Viskan och Ätran.

Fossil åkermark

Lämningar av äldre åkersystem har tidigare uppmärksammats i Skaraborgsdelen av 
Västergötland som ett led i ett kulturgeografiskt-agrarhistoriskt forskningsprojekt (Lind
qvist 1976). Redan vid förstagångsinventeringen registrerades också enstaka sådana 
lokaler t ex Levene Äng i St Levene socken och Långareds Prästgård i socknen med 
samma namn. I samband med revideringen av Älvsborgs län har denna bild drastiskt 
förändrats, då talrika lokaler med åkerterrasser och långsmala, svagt välvda åkerparcel
ler har påträffats (Bertilsson 1984 och Bcrtilsson & Winberg 1985). I avvaktan på mer 
utförliga analyser och undersökningar av sådana lokaler är generella dateringar svåra att 
fastställa (Widgren 1984:8ff). Påfallande ofta uppträder dock fornlämningar av huvudsak
ligen äldre karaktär, såsom rösen, stensättningar av kal stenfyllning och älvkvarnsföre- 
komster, på utsparade impediment inom terrassystemen. C-14-dateringar inom terrass
systemen pekar också i denna riktning med värden från yngsta bronsålder/äldsta järnål
der respektive folkvandringstid från Tranemo respektive Utvängstorp (Jonsäter 1979, 
Klang 1981 och Furingsten 1985:69). Bedömningen försvåras emellanåt av att relativt sen 
odling kan ha förekommit inom systemen. För närvarande förefaller det därför som en 
rimlig hypotes, att terrasserade åkersystem har varit i bruk i området alltifrån äldsta 
järnålder in i historisk tid, men att uppkomsten dvs anläggningen av systemen ligger i ett 
skede, som huvudsakligen avslutats under medeltid. Det bör också påpekas att en 
mycket tydlig lokalisering till prästgårdar och säterier kan iakttas. Denna faktor bör 
således vägas in vid en diskussion om terrassystemens datering. Beträffande de ”ryggade 
åkrarna” är situationen ännu mera oklar. Ingen av dessa lokaler bör dock vara äldre än 
medeltida, då tegarna enligt gängse uppfattning har erhållit sin karakteristiska profil 
genom plöjning med plog. I vissa fall torde också dessa åkrar ha uppkommit i relativt sen 
tid (Widgren 1985:21f), och den morfologiska struktureringen är ännu delvis oklar. I 
avvaktan på en sådan, som möjligen kan komma till stånd genom kulturgeografiska 
forskningsinsatser, kan konstateras att även denna fornlämningskategori innehåller loka
ler som uppkommit under en relativt lång tidsrymd, alltifrån medeltid till omkring
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Fig 4. Vallomgärdud åker vid Björnarp, Månstad sn. 
Enclosed field.

Fig 5. Stenblock med älvkvarnar beläget i ett omfattande fossilt åkerområde vid Björnarp, 
Månstads sn. I förgrunden en terrasskant.
Stone block with cup marks in a fossilised field area. In the foreground the edge of a terrace.



sekelskiftet. Det kan samtidigt konstateras att de uppfyller fornminneslagens kriterier på 
både utdöd teknik, förlorad funktion och övergivning. Därigenom utgör de samtidigt ett 
omfattande, värdefullt källmaterial för att inom kulturminnesvården kunna illustrera och 
levandegöra gångna tiders agrarhistoria och kulturlandskapsutveckling och för agrarhis
torisk forskning (Selinge 1984:51).

Inom 1984 års område utgjordes den övervägande delen av de registrerade fornåkrarna av 
områden med åkerterrasser och odlingsrösen. Det mest omfattande området är beläget 
vid Vist, Ubbarp och Kulla i Vists socken omedelbart öster om Falköpingsvägen strax 
norr om Ulricehamn. Ytan uppgår till mer än 50 hektar och inom området finns en 
hällkista, en större treudd och ett 10-tal högar och högliknande stensättningar, varav 
några nyregistrerade. Flera av dessa har en diameter som överstiger 15 meter och 
undersökningsresultat tyder på att de härrör från äldre järnålder. Inom området finns 
också fyra nyregistrerade älvkvarnsförekomster. Ett område med nästan lika stor omfatt
ning upptäcktes vid Läggared i Hillareds socken, även här med förhistoriska gravar i form 
av rösen och röseliknande stensättningar på utsparade ytor inom området. Vid Höke- 
rums gård i Södra Vings socken finns likaledes ett område med mycket välbevarade 
odlingsterrasser, likaså vid Vegby och Götåkra i Södra Säm med gravar och älvkvarnsfö
rekomster. Kopplingen till prästgårdar och kyrkojord är påtaglig i flera fall t ex vid 
Månstads kyrka och Björnarp i Månstads socken liksom vid Åkerby i Hössna och 
Tissereds f d kyrka, nu i Liareds socken. Terrassystemet i östsluttningen av den mycket 
högt belägna stora grusåsen öst- och sydöst om Hössna kyrka är utomordentligt tydligt 
och välbevarat, men hotat av pågående grustäkt från söder. Det uppmärksammades för 
övrigt redan under 1970-talet, då det inrapporterades till Riksantikvarieämbetet av en i 
området verksam lärare, Harald Arnesson, som medverkat under förstagångsinvente- 
ringen. Ur upplevelse- och bevarandesynpunkt torde området jämte ett likaledes utomor
dentligt välbevarat och naturskönt beläget terrassområde vid Prästgården och Storegår
den norr om Böne kyrka ned mot Ätrans övre lopp utgöra ett av de mest framträdande i 
länet. Slutligen ska uppmärksammas ett nyupptäckt område med fossil åkermark vid 
Skogarp och Ekegård sydöst om Dalstorpssjön i socknen med samma namn. Området, 
som är ca 400x150 meter i utsträckning, består av långsmala odlingsytor begränsade av 
jordmantlade stenvallar, belägna i sluttning och avslutade i en stor terrass. Stenvallarna 
löper vinkelrätt mot terrassen på ett likartat sätt som på lokalen vid Västra Tunhems 
Prästgård som påträffades år 1983 (Bertilsson 1984 och Widgren 1984). En lokal med 
likartad karaktär påträffades för övrigt redan år 1982 i samband med revideringen, den är 
belägen vid Dyssebacka i Romelanda socken strax norr om Kungälv i Göteborgs och 
Bohuslän. Dalstorpsområdet är också intressant ur agrarhistorisk synvinkel från en 
annan utgångspunkt. Genom analys av ett pollenprov från Dalstorpssjön har nämligen 
odling av cerealier i området kunnat påvisas så tidigt som under tidigneolitisk tid. Tydliga 
expansionsperioder finns dock dels under övergången bronsälder/järnålder och dels 
under folkvandringstid samt under tidig medeltid (Furingsten 1984 och Dennegård 1985). 
Ett samband mellan åkerområdet och det närbelägna, delundersökta gravfältet (Raä nr 
61). med folkvandringstida datering kan därför inte uteslutas. Lokaler med "ryggade

116



åkrar” påträffades i mycket begränsad utsträckning, bl a i Kölaby socken. I Norra Åsarps 
socken bör uppmärksammas en nyregistrerad lokal vid Väberga med en stor, mycket 
välbevarad röseliknande stensättning på krönet av en liten moränkulle med tre mycket 
tydliga odlingsterrasser i omedelbar anslutning i samma höjds östsluttning.

Befästningsanläggningar

Områdets karaktär av tidigare gränsbygd och kommunikationsled mellan Sverige och 
Danmark avspeglas i talrik förekomst av nu ruinerade borgar, av vilka de största och mest 
framträdande torde utgöras av Vädersholms borgruin på en udde i Mogden vid Viskan i 
Södra Ving och Oppensten vid Sämån strax norr om Limmared i Södra Asarp. Vid den 
senare upptäcktes vid revideringen ett antal husgrunder och husgrundsterrasser på en 
lägre platå i borgområdets norr- och västsluttningar, sammanlagt minst fyra och dess
utom en stor ässjegrop och en möjlig ugnsanläggning. Inom området förekommer också 
talrikt med kalkstens- och tegelflis. Vid Slottet i Vist, beläget på en hög udde utskjutande i 
Atran 1 kilometer nordöst om Vists kyrka registrerades en tidigare uppmärksammad 
befästningsanläggning (Klackenberg 1983), som också undersökts vid två olika tillfällen 
under 1900-talet. På uddens krön är en platå delvis avgränsad av en otydlig vall. På denna 
har enligt utgrävningsresultaten stått en träbyggnad, vilken brunnit redan under 1200- 
talet. Till platån leder en otydlig uppfartsramp och udden är avskuren av en närmare 10 
meter djup grävd grav mot landsidan. Enligt äldre uppteckningar ska en nu försvunnen 
vall ha utgått ifrån Ätrans motsatta strand i riktning mot Vists kyrka, varigenom hela 
åloppet avspärrades. I likhet med Lönnarp vid Lönern i Böne socken, där en medeltida 
befästningsanläggning nyregistrerades, skall Slottet ha tillhört den medeltida från länet 
stammande Vinstorps-ätten med anknytning till det närbelägna Vinsarp i Dalums socken. 
Vid Lönnarp kallas en i Lönern utskjutande udde sydost om gården för Villaholmen. 
Udden avskärs från landsidan av en mycket djup och bred, nu delvis igenfylld vallgrav 
samt på holmen en kraftig jordmantlad stenvall, nu delvis borttagen och raserad. Inom 
själva borgområdet är en tydlig platå, i övrigt omgiven av vatten och i dess centrala del en 
kraftigt slybevuxen och därför svårbedömd, större husgrund av medeltida karaktär. Vid 
Vinsarp finns fortfarande ett stående stenhus av medeltida ursprung. Själva gårdsplanen 
omges också av en fortfarande vattenfylld vallgrav. På en moränhöjd omedelbart norrom 
gården är ett mindre område med synnerligen välutbildade odlingsterrasser. Enligt lokala 
sagesman ska på platsen legat en by som avhystes i samband med Vinsarps tillkomst. 
Uppgifterna är dock knapphändiga och byn har ännu ej kunnat spåras i äldre kartmaterial. 
Aven vid Torpa stenhus i Länghem finns rester av vallgravsanläggning.

Beträffande övergivna bytomter har endast ett fåtal klart kunnat beläggas inom området. 
Den mest framträdande av dessa utgörs av Vållered i Kölingareds socken. Den var 
tidigare belägen öster om säteriets nuvarande plats inom den nu delvis skogsplanterade 
inägomarken ned mot Vållerns östra strand. Enligt en skifteskarta från mitten av 1700-
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talet bestod byn då av 6 gårdar. Skifteskartans tomtplats kan mycket lätt identifieras på 
dagens ortofotokarta. Byn saknar gravfält och har sannolikt anlagts under medeltid, för 
såvitt gravfältet ej har bortodlats eller ännu ej påträffats. Bland befästningsanläggningar- 
na bör slutligen uppmärksammas den tidigare registrerade anläggningen vid Borrarp 
invid Dalstorpssjön i Dalstorps socken. Den består av 3 kraftiga, stensatta husgrunder 
varav två med källargropar och är belägna på en vallavgränsad förhöjning i ett sankområ
de. Den omges av en vallgrav genom vilken leder en uppfartsramp. I likhet med Villahol
men har anläggningen troligt utgjort en befäst gård.

Järnframställningsplatser

På initiativ av en lokal hembygdsforskare, Östen Knutsson i Tranemo, uppmärksamma
des år 1982 en riklig förekomst runt Tranemo av kolningsgropar vilket medförde en 
gradvis upptäckt av slaggvarp i groparnas omedelbara närhet (Holmberg et al. 1984). 
Under de följande två åren registrerades därigenom ett 90-tal järnframställningsplatser i 
Kind. Större delen av dessa är belägna i Tranemo i anslutning till bl a Musån och Assman. 
I nära samarbete med Knutsson och dennes medhjälpare registrerades vid 1984 års 
revidering ytterligare ett 30-tal slaggvarp och ett mångdubbelt större antal kolningsgropar 
(Englund 1985). Mest framträdande är det s k ”industriområdet" beläget mellan Hökar
mossen, Råhultakärret och Limsjömossen öster om Tranemo, där inom en begränsad yta 
har påträffats inte mindre än 22 slaggvarp, 6 rostningsplatser och omkring 70 kolningsgro
par. Området kommer sannolikt att uppmärksammas i framtida forskning och är därför 
liksom materialet som helhet, av största intresse för bevarande och levandegörande av 
gångna tiders ekonomi och teknik. Ett karakteristiskt drag för området är förekomsten av 
rödjord på lokalerna. Mot bakgrund av C-14-dateringar och jämförelser med bl aTaberg- 
sområdet förefaller lokalerna huvudsakligen kunna härröra från perioden sen vikingatid
tidig medeltid (Englund a.a.). Sett i ett större ekonomiskt och socialt sammanhang kan 
järnframställningen troligen kopplas till den yngre järnåldersexpansion i området, som i 
övrigt är påtaglig genom förekomst av flera nyanlagda höggravfält och runstenar. Dessa 
frågor ligger dock vid sidan av målsättningen med denna kortfattade presentation. Det 
kan tilläggas att enstaka järnframställningsplatser, bl a en rödjordsförekomst med slagg
varp och relativt talrika kolningsgropar, registrerades även i övre Ätradalen bl a i 
Hössna, Kölingared, Dalum och i Möne. Dessutom har ett slaggvarp påträffats vid 
Alvared i Norra Asarp. Säkert finns alltjämt många ännu oregistrerade järnframställ
ningsplatser inom de delar av området som ej intensi vin venterades på det sätt som skedde 
i Tranemo. En sådan inventering kräver dock resurser, som ligger långt över den 
ordinarie revideringens möjligheter i ett område så tätt på traditionella förhistoriska 
fornlämningar som Övre Ätradalen. Omvänt kan sägas att den synnerligen givande 
intensivinventeringen av järnframställningsplatser i Tranemoområdet säkerligen har bi
dragit till att ambitionsnivån beträffande nyfynd av t ex förhistoriska gravar och älv- 
kvarnsförekomster har fått sänkas i motsvarande grad.
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Fångstgropar

Omkring 20 fångstgropar för varg registrerades inom området, större delen i Ätradalen 
norr om Asunden. Bland de mest framträdande märks en närmast kvadratisk med 8 
meters sida på krönet av en moränrygg strax sydväst om Arås i Kölingared. Ytterligare en 
mindre, rund fångstgrop finns för övrigt i parken, hundratalet meter väster om huvud
byggnaden. En likaledes kvadratisk grop, med sidor av kallmurad sten nyregistrerades 
vid Knapagården, Rånnaväg i Gällstads socken. Gropen har ca 5 meters sida och ligger 
öster om Agårdsmosse. Ytterligare välbevarade varggropar finns t ex på Påarps skog i 
Blidsberg nära sockengränsen till Humla och på Lundby skog i Kölaby. Som en ren 
kuriositet kan nämnas att under säsongen strövade den varg som sedermera sköts i 
Halland genom området och rev vid minst två tillfällen får i Liareds socken.

Källor

Inom området finns flera sedan länge kända offerkällor, vilka tidigare ej registrerats i 
fornlämningsregistret. Av dessa kan nämnas den s k Gullkällan på en berghäll mellan 
Dalums Hembygdsgård och Falköpingsvägen samt en St. Olofskälla i Börstig.

Minnesstenar

Inom området registrerades ett flertal minnesstenar, av vilken kan nämnas en vid Lind- 
hult i Liareds socken med en rörande inskription, rest över en ihjälfrusen mjölnarhustru 
av hennes efterlevande make vid 1700-talets början. Enligt en lokal tradition skulle 
hustrun ej ha fått begravas i kyrkan, då hon var på hemväg efter att ha försålt brännvin i 
Ulricehamn. Enligt kyrkoböckerna ska hon dock ha begravts i vigd jord i början av 
februari 1713. Då stenen har en mycket utförlig inskription och är rest i direkt anslutning 
till den i inskriptionen skildrade händelsen markerades den med R istället för Ms på den 
ekonomiska kartan (jfr Selinge 1984:45).

Sentida bebyggelselämningar med namn

Totalt markerades 883 namn på bebyggelselämningar efter sentida torpställen på ekono
miska kartan. De förekommer mest talrikt i socknarna Tvärred, Länghem, Tranemo och 
Gällstad med respektive 122, 54, 48 och 46 markeringar medan de däremot är mindre 
talrika i övre Ätradalen. Detta torde delvis spegla ett ursprungligt förhållande av torpbe-
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byggeisens faktiska utbredning men får inte tolkas alltför strikt, då rekognosceringen av 
dessa lokaler av nödvändighet, dvs tidsbrist, nedprioriterades i mera fornlämningsrika 
socknar.

Sammanfattning av 1984 års revideringsresultat

Ett av revideringens resultat var delvis förväntat, d v s att tidigare fornlämningstäta 
socknar och områden skulle ge de flesta nyfynden. Så blev också fallet, varigenom 
Kölaby nu har 486 fornlämningar på 134 lokaler och Timmele följer därnäst med 407 
fornlämningar fördelade på 110 lokaler. Därefter följer liksom tidigare Fristads socken 
med 391 fornlämningar på 71 lokaler och nu Nittorp med 373 fornlämningar på 124 
lokaler, det senare en mycket kraftig ökning då socknen efter förstagångsinventeringen 
endast hade 259 fornlämningar på 68 lokaler. I Dalstorps socken kan noteras en ökning av 
antalet lokaler från 75 till 87, men samtidigt en minskning av antalet fornlämningar från 
369 till 344. huvudsakligen beroende på utgrävning av gravfältet 61. Områdets högsta 
totala lokalantal har däremot Tvärred med 269 och Länghem med 262. Förklaringen kan 
här delvis sökas i den rikliga förekomsten av sentida bebyggelselämningar. Att jämföra 
den procentuella ökningen av antalet lokaler och fornlämningar för enskilda socknar är 
delvis vanskligt, då relativt blygsamma ökningar i faktiska tal ger stora procentuella 
utslag för socknar med ett mycket lågt antal vid förstagångsinventeringen. Omvänt ger 
relativt stora ökningar i faktiska tal i redan tidigare fornlämningstäta socknar relativt 
blygsamma procentuella tal. Av detta skäl bör alltså större vikt knytas vid de faktiska 
ökningstalen än vid motsvarande procent värden. Den genomsnittliga ökningen för områ
det är 15 % för antalet fornlämningar och 165 % för antalet lokaler. Av detta följer att 
antalet lokaler med enstaka fornlämningar har ökat i avsevärt högre grad än antalet 
lokaler med fler än en fornlämning. Detta torde delvis vara en följd av områdets kraftigt 
varierade topografi, vilket gör det svårrekognoscerat. Som en följd av den höjda täck
ningsgraden vid revideringen har därför större ytor framför allt i skogsterräng kunnat 
täckas in med påföljd att fornlämningar som gärna uppträder enstaka, som rösen och 
stensättningar av kal stenfyllning, fångstgropar och i inägomark älvkvarnsförekomster 
har registrerats i betydligt utökad omfattning. Däremot har huvuddelen av gravfälten 
redan tidigare varit kända. Det bör slutligen påpekas att kvalitén på fältarbetet rimligtvis 
påverkades i negativ riktning av rikligt regnande under hela säsongen, men framförallt 
under hösten då t ex 43 regndagar, vanligen med hällregn, registrerades i övre Ätradalen. 
Förhållandena i övriga delar av området torde ha varit likartade, delvis med ännu 
rikligare sommarregn i området söder om Asunden. Resursmässigt torde delar av Liareds 
och Kölingareds socknar ha fått en relativt sett för låg täckningsgrad, då de färdigställdes 
i säsongens absoluta slutskede med hjälp av flera olika inventerare. En alltför låg 
täckningsgrad gäller tyvärr också för socknarna Smula och Norra Asarp, nu i Skaraborgs 
län, vilka färdigställdes av en inventerare under 2 månader. Med hänsyn till den stora
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fornlämningstätheten och talrika nyfynd, hade ytterligare tid erfordrats. Socknarna är 
dock inventerade av en av ämbetets mest kvalificerade och erfarna inventerare, men trots 
detta torde ytterligare nyfynd kunna förväntas främst i området öster om Ätran från 
Alvared och Asarps samhälle söderut mot längränsen. Detsamma torde gälla för höjd
sträckningarna öster om Timmele samhälle och söder och sydväst ut mot Brunns kyrka. 
Reducerad täckningsgrad på grund av tidsödande terränggenomgång med stor fornläm- 
ningstäthet torde också gälla för delar av Fristad och Rångedala. I områdets sydöstra del 
slutligen granskades ett relativt stort antal lokaler i snö i slutet av november. Detta gäller 
t ex för områden i Dalstorp och Strängsered samt Tranemo. Inom kartbladen Limmared 
och Södra Asarp färdiggranskades slutligen ett relativt stort antal lokaler under stark 
tidspress i början av 1985 års fältsäsong jämsides med ordinarie arbetsinsats i detta års 
område.
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Summary

The paper presents the general results and experience from the revised survey in the 
county of Älvsborg in Västergötland in 1984. The area consisted of 133 economic 
map-sheets or 3,400 square-kilometers in the eastern and northeastern parts of the 
county. The central area most rich in ancient monuments is the upper parts of the Ätran 
river valley, the surroundings of Lake Åsunden and the Viskan river valley. The region is 
known to be very rich in cairns and large stone-settings, mainly from the Bronze Age as 
well as in barrow-cemetaries from the Late Iron Age. That picton was further strengthe
ned by the revision, where c. 15 unrecorded cemetarics were discoverd together with 
hundreds of cairns and stone-settings. In the northern part of the area, closely connected 
with Falbygden some cemetaries and stone-settings had been ploughed away since the 
First Survey.
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More than 70 Stone Age dwelling-sites were registered, mainly situated along the shores 
of lakes and rivers and in many cases with a probable dating to the Mesolithic and the 
Boreal period.

4 rock-carvings and more than 200 localities with cup-marks were also recorded. The 
figures of the rock-carvings except from the cup-marks consist of foot-sole pairs and 
ribbon-shaped lines. The most remarkable locality is situated at the village of Hällunda in 
Bone parish, with a possible connection between the rock-carving and the name.

Several localities with ancient field-systems were registered. Among other places in 
Hillared, Vist and Södra Ving. The systems were mainly built up of terraces and also have 
many clearance-cairns. They probably range in dating from Late Bronze Age/Early Iron 
Age up to Medieval times with an obvious connection to manors and church estates. The 
need for more research work from a human geographical viewpoint is stressed.

Being a borderline area between Sweden and Denmark in the Medieval times, several 
ruined forts are situated within the area. Among them are Oppensten in Södra Asarp with 
several newly discovered house-terraces outside the fort and Villaholmen at Lönnarp in 
Bone parish.

In the Tranemo area more than 90 iron-producing localities were recorded with the help of 
some local spare-time researchers. The sites are probably of Viking Age/Early Medieval 
dating and will be of great importance for forthcoming research. Furthermore were 
registered c. 20 trapping-pits for wolves and more than 800 names of deserted small 
settlements from historic times.

In total 6,288 localities were registered, to be compared with the number of 2,371 from the 
First Survey. The increase rises up to 165% for the localities and to 15% for the number of 
single monuments.
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Arbetsområde inom P-län

D
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Resultat av den år 1984 reviderade fornminnesrevideringen inom P-län
I 11 111

b c d

IV V

b

VI VII

b
VIII

b

Alboga - - - - - - - - - - - -

Ambjörnarp 14/7 - - 14/7 - - 2/2 - - - - - '
X Blidsberg 192/68 23/18 - 215/85 - - 6/3 - 2/2 1/1 - 2/2

Bollebygd 4/3 - - 4/3 2/2 - 2/2 - 6/5 2/2 - 7/7
X Borgstena 78/17 - 9/1 87/18 - - 2/1 - l/l - - 32/32

Borås 15/8 - - 15/8 2/2 2/2 16/2 - 5/5 9/9 1/1 1/1
Bredared 10/3 - 3/1 13/3 - - 13/3 - 2/2 l/l - 6/6
Broddarp 12/7 3/1 - 15/8 - - - - - - - 4/4
Brämhult 41/6 - - 41/6 - - 5/2 - 1/1 1/1 - 5/5

X Böne 127/25 8/8 - 135/31 - 2/2 92/9 - - - - 1/1
X Dalstorp 307/78 - - 307/78 l/l 3/2 30/5 - 3/3 7/7 - 10/10
X Dalum 187/58 17/13 - 204/68 - - 47/12 - 3/3 - - 7/7
X Dannike 11/8 7/5 - 18/13 - 1/1 31/3 - 2/2 l/l 1/1 7/7

Eriksberg 34/4 1/1 2/1 37/5 - - 4/4 - - - l/l 8/8
X Finnekumla 51/20 9/7 - 60/27 2/2 1/1 6/2 - - - - 3/3
X Fristad 281/56 - 87/4 368/60 2/1 2/1 15/5 - 4/4 4/3 2/2 28/28

Fritsla 3/2 - - 3/2 - - 10/7 - 2/2 1/1 1/1 -

X Fämeslunda 14/11 l/l - 15/12 - 2/1 10/3 - - - - -

X Gingri 79/9 l/l - 80/10 - - 14/5 - - 1/1 1/1 3/3
X Grovare 35/1 - - 35/1 - 2/1 - - l/l l/l - 2/2
X Grönahög 20/15 - - 20/15 l/l - 18/3 - 3/3 - 1/1 10/10
X Gullered 26/14 - - 26/14 l/l l/l 72/3 I/l 4/4 - - -

X Gällstad 130/41 3/3 - 133/44 - 1/1 25/10 - 7/6 2/2 - 46/46
X Hillared 36/19 2/2 - 38/21 l/l - 21/10 - 2/2 l/l l/l 8/8
X Hulared 87/18 - l/l 88/19 - - 50/6 - 2/2 - 1/1 13/13
X Humla 93/41 4/4 - 97/45 - - 5/4 - l/l - - 212
X Hyssna - - - 0/0 3/3 - 1/1 - l/l 2/2 - -

X Hällstad 177/54 10/9 - 187/63 l/l - 2/2 - 9/8 - 1/1 12/12
X Härna 94/26 5/4 3/1 102/29 l/l - 8/1 - 3/3 - 1/1 7/7
X Hössna 43/31 6/6 1/1 50/36 2/2 2/2 42/6 3/3 2/2 3/3 - 8/8

Kinna - - - - - - - - - - - -

X Kinnarumma 7/6 - - 7/6 4/4 1/1 l/l - 6/6 l/l - -

X Knätte 37/28 2/2 - 39/29 - - 45/4 - l/l - _ -

X Kärråkra 27/18 6/5 - 33/23 - - 10/3 - _ - - 1/1
X Kölaby 315/88 14/13 329/100 13/4 - 137/27 2/2 5/5 3/3 - - 7/7
X Kölingared 20/11 1/1 - 21/12 2/2 2/2 9/5 2/2 8/8 1/1 - 17/17
X Liared 31/17 1/1 - 32/18 - 1/1 22/4 1/1 5/5 1/1 - 4/4
X Ljungsarp 99/52 2/2 - 101/53 1/1 - 20/5 - 14/13 1/1 - 28/28
X Ljushult l/l - - l/l 5/5 - 1/1 - 2/2 3/3 1/1 l/l
X Länghem 179/64 20/16 - 199/79 - 2/2 28/7 - - 2/2 4/3 54/54
X Marbäck 45/29 2/2 - 47/30 2/2 - 18/8 - 4/4 3/3 - 26/26

Mjäldrunga 3/3 - - 3/3 - - 4/2 - - - - 3/3
Molla 93/6 - - 93/6 - - 6/3 - 2/2 - - 7/7

X Mossebo 43/19 - - 43/19 1/1 - 10/10 1/1 12/10 - l/l 32/32
Murum 55/15 1/1 - 56/16 - - 2/2 - 1/1 - - 18/18
Månstad 35/23 17/13 - 52/36 - - 150/18 - 1/1 l/l 1/1 5/5

X Möne 36/14 3/3 - 39/17 l/l - - 1/1 - - - -

X Nittorp 271/100 l/l - 272/101 - 2/1 88/13 - 11/10 - l/l 40/40
Nårunga - - - - - - - - - - - -

Od 2/2 - - 2/2 - - - 1/1 - - - -

Redslared 50/39 - - 50/39 l/l - 31/7 - - - - 10/10
Revesjö - - - - - - - - - - - -

Roasjö 76/31 - - 76/31 - - 14/5 - I/I - l/l 12/12
X Rångedala 181/34 2/2 4/1 187/36 5/5 - 15/9 - 2/2 - - 23/23

Sandhult - - - - - - - - - - - -

X Seglora 17/4 2/1 - 19/5 - - 11/5 - 5/5 3/3 5/5 5/5
X Sexdrega 117/41 - - 117/41 - - 28/7 - 6/6 - 1/1 24/24

Sjötofta 27/11 - - 27/11 - - - - l/l - - 14/14
Skephult 3/3 - - 3/3 6/6 - - - - - - -

Strängsered 16/4 - - 16/4 1/1 - 4/4 l/l 3/3 - - 6/6

* Svenljunga 62/41 3/3 - 65/44 - - 51/2 - 1/1 - - 7/7



IX X XI

b c XII

b c
-

16/9 24 14/5 0 0 9 15 167
223/90 128 183/66 32 17 68 60 88
14/12 58 4/3 0 0 13 45 346
90/20 97 80/17 7 9 29 68 234
40/19 66 14/7 1 7 26 40 154
28/8 23 5/2 8 160 8 15 188
15/8 23 8/5 7 88 5 18 360
47/9 26 41/6 0 0 13 13 100

229/42 60 149/16 -14 -9 16 44 275
344/87 139 369/75 -62 -17 95 44 46
254/83 122 190/49 14 7 53 69 130
52/19 64 9/5 9 100 15 49 325
41/9 27 34/5 3 9 7 20 286
69/32 95 52/19 8 15 36 59 164

391/71 153 287/57 81 28 73 80 109
15/11 39 3/2 0 0 15 24 160
27/16 21 11/11 4 36 12 9 75
94/16 59 91/9 -11 -12 27 32 119
38/3 10 35/1 0 0 2 8 400

42/22 64 26/19 -6 -23 28 36 129
105/24 39 19/12 7 37 19 20 105
166/59 173 97/34 36 37 56 117 209
62/45 78 35/15 3 9 42 36 86
140/20 52 93/16 -5 -5 22 30 136
103/50 65 76/26 21 28 28 37 132

5/5 24 0/0 0 0 8 16 200
199/74 160 202/69 -15 -7 93 67 72
114/33 87 84/27 18 21 30 57 190
101/49 131 35/27 15 43 36 95 264

19/18 40 7/6 0 0 23 17 74
85/34 49 33/23 6 18 27 22 81
43/26 50 16/10 17 106 18 32 178

486/134 208 322/83 7 2 99 109 110
44/31 72 3/3 18 600 6 66 1100
61/29 51 23/12 9 39 39 18 33
136/72 147 98/44 3 3 57 90 158

9/9 50 1/1 0 0 15 35 233
229/88 262 117/54 82 70 129 133 103
71/44 110 40/20 7 18 36 74 206

7/5 29 2/2 1 50 8 21 263
101/11 31 91/5 2 2 8 23 287
67/41 105 37/15 6 16 32 73 228
59/19 68 54/11 2 4 19 49 258
203/55 104 28/15 24 86 32 72 225
41/19 37 31/11 8 26 13 24 185

373/124 212 259/68 13 5 89 123 138
-

3/3 14 2/2 0 0 5 9 180
82/47 94 24/17 26 108 27 67 248

-
91/37 94 38/17 38 100 52 42 81

209/52 224 175/21 12 7 35 189 540

35/15 68 38/4 -19 -50 26 42 162
151/54 154 93/33 24 26 54 100 185
28/12 42 34/11 -7 -21 22 20 91
9/9 15 l/l 2 200 2 13 650

25/13 32 4/4 12 300 11 21 191
117/47 98 43/32 22 51 47 51 109

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

11: Socknen i klartext, från rubriken event, avvi
kande län i förkortning.

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

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

V: Fornlämningar från historisk el. ospecifice
rad tid med begränsning och R på ek. kartan; a 
= byggnadslämningar, b = övriga.

VI: Fornlämningar från historisk el. ospecifice
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 el. 
(R) på ek. kartan; (= 11 Id + 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 = summa, 
b = avvikelse i antal, c = avvikelse i %.
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I II 111 IV V VI VII VIII

a b C d a b a b a b

Sätilä 0/0 - - 14/1 l/l

X Södra Säm 172/43 23/20 - 195/63 1/1 2/2 99/15 - 2/2 - 1/1 3/3

X Södra Ving 229/68 12/8 41/5 282/81 4/4 2/2 5/4 - 4/4 1/1 1/1 32/32
X Södra Vånga 50/24 1/1 - 51/23 - I/l 3/3 - - - - -

X Södra Åsarp 39/11 - - 39/11 - 2/2 2/2 - 3/3 - 1/1 4/4

X Timmele 353/74 17/16 l/l 371/91 2/2 l/l 24/12 - 9/9 1/1 - l/l

X Toarp 16/9 1/1 53/5 70/15 70/15 - - 8/6 - l/l I/I l/l

Tranemo 125/61 l/l l/l 127/62 l/l 2/1 73/49 4/4 4/4 - - 48/48

x Tvärred 96/52 4/4 - 100/56 3/3 2/1 75/9 - 9/9 2/1 1/1 122/12:
Tämta 29/7 - - 29/7 - 2/1 5/1 - - 1/1 - 6/6

X Tärby 88/32 5/4 - 93/36 l/l - 1/1 - 2/2 - - 2/2

Ullasjö 31/17 - - 31/17 l/l 2/1 l/l - 6/6 1/1 l/l 7/7

X Ulricehamn 104/44 7/6 - 111/48 - 4/2 108/5 1/1 3/3 2/2 - -

X Varnum 81/34 2/1 - 83/35 - - l/i - - 2/2 - 3/3
X Vänga 55/2 - 16/2 71/2 3/3 - 4/4 - 1/1 2/2 - 12/12

X Äspered 8/5 - - 8/5 l/l 3/1 3/1 - - - 1/1 27/27

X Ölsremma 41/8 - - 41/8 l/l l/l 10/3 - 2/2 - 1/1 15/15
X Öra 5/5 - - 5/5 - - - - 2/2 - - 3/3

Örsås - - - - - - - - - - - -

Björketorp O-län I/I - - l/l 1/1 I/l I/I - 5/5 2/2 l/l 3/3

Summa 5572/1851 250/211 222/25 6044/2062 80/70 52/39 1691/387 18/18 210/ 71/69 36/35 886/

203 886



IX X XI

b c XII

b c
14/1 9 0/0 _ 0 9

299/83 132 180/30 15 8 52 80 154
297/95 236 226/54 56 25 63 173 275
55/27 34 39/19 12 31 25 9 36
46/18 31 40/7 -1 -3 14 17 121

407/110 136 315/56 56 18 75 61 81
79/21 114 6/3 64 1066 21 93 443

211/120 243 93/47 34 37 60 183 385
189/78 269 30/21 70 233 28 241 861
36/9 22 18/5 11 61 7 15 214

97/40 50 92/31 1 1 37 13 35
41/26 87 29/15 2 7 32 55 172
227/59 81 156/43 -45 -29 63 18 29
84/36 66 85/33 -2 -2 44 22 50
79/10 50 43/3 28 65 17 33 194
15/8 104 2/2 6 300 3 101 3366

55/15 40 37/8 4 11 10 30 300
7/7 17 4/4 1 25 5 12 240

- - - - - - -

9/9 62 l/l 0 0 17 45 265

8095/2765 6350 5256/1512 788 15 2388 3962 166

129





Kartrevideringen kring Lagans och Nissans 
övre lopp 1984

Lars Löthman

Riksantikvarieämbetets (RAÄ) fornminnesinventering inför Lantmäteriverkets (LMV) 
fullständiga revidering av ekonomiska kartan i Jönköpings län, som inleddes 1983 i länets 
sydvästra del, fortsatte 1984 mot nordöst med genomgång av ett 40-tal socknar inom en 
yta av 2 475 kvkm eller ca 100 st ekonomiska kartblad. I äldre administrativt hänseende 
berör 1984 års kartläggningsområde stora delar av Västbo och Östbo härader inom 
folklandet Finnveden samt större delen av Mo härad i Västergötland, vilket i modern 
kommun-administration innebär hela Gnosjö, västra delarna av Vaggeryd och Värnamo 
samt norra delen av Gislaved och sydvästra delen av Jönköping. Förstagångsinventering- 
en för nämnda kartverk 1953-54 leddes av framlidna antikvarierna Berndt Einerstam och 
Gunnar Ekelund med biträde av antikvarie Claes Varenius.

Personal och arbetstid

Totalt tjänstgjorde 15 inventerare med anställningstider mellan 1-6 månader under perio
den maj till oktober. Platsledare för det norra arbetsområdet sydväst om Taberg var Lars 
Z Larsson, för det sydvästra längs Bolmen - Storåns och Nissans dalgångar Lars 
Löthman och för det sydöstra längs Lagans dalgång Peter Norman, den senare även 
huvudansvarig för excerperingen.

Anslagna medel räckte till en täckningsgrad av i genomsnitt 1,6 kvkm per inventerare och 
anställningsdag, i realiteten innebärande att en yta av minst 2,75 kvkm måste rekognosce- 
ras per arbetsdag. Med denna arbetstakt, som förutom av knapp resurstilldelning motive
rades av att täckningen vid förstagångsinventeringen ansågs vara relativt god, klaras 
generellt givetvis ej en helt förutsättningslös täckning av de betydande skogsmarkerna, 
där många gånger fornlämningarna ligger i Småland, ej heller på ett helt tillfredsställande 
sätt rekognosceringen av den öppna marken vad gäller boplatsfynd, slagg eller andra 
lösfynd.
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Kartbladens kulturminnesinnehåll

Fornminnesinventeringens starka koppling till utgivningen av de officiella kartorna moti
verar en redovisning av det allmänna kulturminnesinnehållet per ekonomisk kartbladru
ta. Som ett mått på detta har totalsumman av antalen R-markerade platser, platser med 
olika upplysningstexter eller med kulturhistoriskt värdefulla namn samt för urvalen av 
märkligare fornminnesplatser på topografiska kartan beräknats per ekonomisk kartblad
ruta om 25 kvkm.

Ett för länet och regionen (sydsvenska höglandets V delar) särskilt högt allmänt kultur
minnesinnehåll uppvisar följande 14 ek. kartbladrutor: Smålands Taberg (141), Kärda 
(117), Månsarp (102), Dannäs (83), Brusås (76), Vallerstad (65), Forsheda (64), Åreved 
(63), Ekeryd (60), Värnamo, Torskinge och Alaryd (58 markeringar var), Bratteborg (57) 
och Hånger (50).

En liknande beräkning av kulturminnesinnehållet för de av 4 eller 6 sådana blad samman
satta blocken för den nya versionen av ekonomiska kartan, ”Gula kartan” i skala 1:20 000 
ger följande rangordning för de tätaste fem bladen: Värnamo (366), Taberg (281 på 4 blad), 
Bredaryd (276), Hånger (272) och Skillingaryd (223).

Medeltalet för de 99 bladen i skala 1:10 000 är 33 markeringar, vilket är något lägre än 
inom 1983 års område. Även medeltalet av alla registrerade nr per blad är lägre 1984(47). I 
flera fall har p g a tidsbrist de sena bebyggelseplatserna ej alltid medhunnits och redovis
ningen av kolningsgropar förenklats till att omfatta områden med sådana i stället för 
enstaka. Jämte övriga ej numrerade anteckningar på fältfotokartan om t ex röjningsrö- 
sen, kolbottnar etc kommer dock åtskilliga täta blad upp i närmare hundratalet olika 
markeringar.

Statistiska kommentarer

Av tabellen över den reviderade fornminnesinventeringen 1984 i F-län framgår att det vid 
förstagångsinventeringen 1953-54 registrerade antalet platser nu ökat från 1 424 till 4 615 
eller med 224 %. Särskilt många platser (spalt X) uppvisar Värnamo (334), Byarum (293), 
Kärda (289), Båraryd (237) och Åker (233). Speciellt stora procentuella ökningar (XII) 
redovisas för Sandseryd, Reftele, Åsenhöga, Båraryd och Anderstorp.

Det totala antalet R-markerade fornlämningar 1984 är 5 047 på 1 324 platser, varav 4 050 
på 757 platser från förhistorisk tid (IIId+IV) och 997 på 567 platser från historisk tid 
(V-VIIa). Med endast olika upplysningstexter har förtecknats 145 företeelser 
(VIIb+Villa). Slutligen har föreslagits 1 059 platser med enbart namn av kulturhistoriskt 
intresse (VHIb).
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Totalt uppgår antalet på ekonomiska kartan i någon form redovisade platser till 2 525 
(I Ild—V11 Ib) eller 55 % i genomsnitt av fornlämningsregistrets totala lokalinnehåll för de 
berörda socknarna. De övriga antecknade platserna, främst borttagna fornlämningar 
samt fornlämningsliknande lämningar/bildningar, fyndplatser, sentida bebyggelseläm
ningar utan namn m m kommer dock även efter hand att tillföras de speciella fornläm- 
ningskalker som distribueras till den regionala kulturminnesvården. Genom LMV:s 
kartbladsvisa rekognoscering kunde endast 17 av de 38 berörda socknarna i länet invente
ras i sin helhet, medan 8 i Ö ej kommer att fullbordas förrän 1986! Dock kunde 7 socknar 
påbörjade 1983 färdigställas 1984.

Stenålder

Tidigare var inom 1984 års inventeringsområde kända ett 15-tal stenåldersboplatser 
främst inom Gnosjö (Hären), Kärda, Värnamo (Helmershus), Torskinge (Slättösand), 
Tånnö och Öreryd, jämte ett antal lösfynd.

1984 gav de rena åkerrekognosceringarna före grödorna spridda åter- och nyfynd. Längs 
vattendragen kom mera sporadiska och enstaka nyfynd, längs Storån samt Lagans och 
Nissans övre lopp dock oväntat få. Tillsammans med de genom intervjuer framkomna 
lösfynden av flinta och stenyxor samt de genom rekognosceringarna av övriga åkrar på 
hösten framkomna fynden kunde ändock registreras totalt närmare 500 platser med 
stenåldersindikationer, varav en sjundedel bedömdes som boplatser. Ljus- till mörkgrå 
flinta dominerar fyndmaterialet med inslag av ljus och vit kvarts.

Särskilt hög andel platser med stenåldersindikationer i förhållande till alla registrerade 
platser uppvisar Dannäs NÖ om Bolmen med 27 % och 5 boplatser samt Bosebo vid 
Nissanbiflödet Västeråns källsjöar med 21 % och 7 boplatser. Öreryd uppströms samma 
huvudå har 6 boplatser samt Gnosjö, Kärda och Torskinge alla 5.

Två mer eller mindre glesa huvudstråk kan alltså urskiljas, det ena beläget mellan Bolmen 
och Vidöstern, det andra längs Nissan med sidovattendrag mellan Reftele och Öreryd. 1 
genomsnitt utgör andelen platser med stenåldersindikationer i förhållande till alla regi
strerade platser i runda tal ca 8 % i berörda socknar. Om det stora antalet sentida 
bebyggelselämningar frånräknas, så är andelen i genomsnitt ca 13 %.

Trots det förhållandevis goda registreringsresultatet för stenåldersspår, får man ej förle
das tro att det mesta nu är känt. Många lokaler torde ligga dolda under stark vegetation 
eller översandning och uppenbaras först efter markingrepp. Ytterligare goda lägen plöj
des ej längre eller genom det myckna regnandet alltför sent, ortsbor med fynduppgifter 
anträffades ej osv. Sist men inte minst räcker aldrig resurserna till en heltäckande 
totalrekognoscering av alla åkrar och vattendrag. Fornminnesinventeringens möjligheter 
att registrera spåren av stenålder är delvis närmast slumpmässigt beroende av en rad
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Fig 1. Informationen till allmänheten och hembygdsföreningarna är viktig. Under inventeringssäsongen i 
Småland 1984 behandlades fornminnesinventeringen i över dussinet artiklar i länets tidningar, varav sju större 
reportage. Här gör Radio Jönköping ett av tre halvtimmeslånga inslag till det lokala P3-nätet. Foto B Zachris- 
son.
Information to the public and to local history societies Ihembygdsföreningar,) is important. Here Radio 
Jönköping is recording on of three half-hour programmes for the local P3 network.

faktorer (jfr Gren i denna volym). Sannolikt ligger åtskilliga sådana spår oupptäckta 
fortfarande. Som en illustration till detta kan nämnas att vid hastig ombesiktning 1984 av 
goda lägen i icke plöjda åkrar inom delar av 1983 års område i den boplatsrika Reftele sn, 
påträffades i de öppna åkerytorna ett dussin lokaler, varav 7 boplatser.

Bronsålder

Troligen kan några fyndplatser för flinta och enkla skafthålsyxor också föras till bronsål- 
dersbosättning. I Torskinge undersöktes 1973-74 för grustäkt 3 rösen och 1 hög med 
kärnröse, vilka gav fynd från bronsåldern. Liknande större högar och rösen inom samma 
socken samt inom Bredaryd, Kärda (fynd vid breddning av riksväg 153) och Värnamo 
liksom enstaka rester av kistor av hällar inom Byarum, Mulseryd och N. Hestra samt i
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Fig 2. Fortbildning av personalen är också betydelsefull under inventeringssäsongen. Här studeras ett nyupp
täckt gravfält ute i för fornlämningar mindre vanlig sumpskogsterräng. Foto L. Löthman.
Supplementary staff training is also important daring the fieldwork season. Here the inspection of a newly 
discovered cemetery in an area of marshy woodland, not a common location for archeaological sites.

rosen i Tofteryd torde även kunna föras till bronsålder. Intill Nästasjön i Kärda finns en 
osäker skärvstenshög. Totalt har påträffats 15 älvkvarnsblock, varav 6 i Värnamo, 4 i 
Kärda och 3 i Hånger. I Kärda finns en atypisk hällristning.

Järnålder

Registreringen av järnåldersgravar 1984 präglades av både ökningar och reduceringar. 
Totalt förtecknades ca 3 800 anläggningar på ca 600 platser, vilket är en ökning av antalet 
platser med 40 men en minskning av antalet gravar med ca 10 %. Denna beror främst på 
att 1950-talets förstagångsinventeringar på flera av de äldre järnåldersgravfälten upptagit 
block och resta stenar som enskilda gravanläggningar, medan de i stället torde ingå i 
rester av stenkretsar, varför antalet anläggningar ej sällan reducerats.

135



Av totalt 168 gravfält med huvuddelen av områdets gravar återfinns merparten inom 
Värnamo (29), Kärda (19), Tofteryd (16), Byarum (13), Forsheda (10), Hånger (11), 
Månsarp och Öreryd (båda 7).

Större procentuella ökningar kunde noteras i Mulseryd, Villstad, Angerdshestra och 
Forsheda (se fig. 2). Slutligen kan en klar dominans av yngre järnålderns höggravfält 
skönjas i Värnamområdet, medan i Lagans övre dalgång och hela Nissandalgången äldre 
järnålderslokaler är förhärskande. Dessa präglas här starkt av fornlämningar av utvalda 
stenar, såsom domarringar och stenkretsar av annan form samt resta stenar. Även 
stensättningarna har varierade former och konstruktioner.

Ett block med sliprännor ligger ovanför Vidösterns forna strand i Hånger. Fyra runstenar 
finns inom området i Bredaryd, Forsheda (2) och Tånnö.

Lågteknisk järnframställning

Kunskapen om den äldre järnframställningen i länet har sedan 1970-talet varit knuten till 
Tabergsområdet, där hembygdsföreningen föredömligt kartlagt talrika kolningsgropar 
och i samarbete med SHM utfört smärre undersökningar av järnugnar och kolningsgro
par, vilka daterat dessa till tiden yngsta järnålder-högmedeltid.

1984 har Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering kunnat ytterligare förtäta före
komsterna främst inom Sandseryd med Åsamon som centralområde. Där finns nu 57 
slaggvarp och 347 kolningsgropar registrerade och inom Månsarp 24 slaggvarp och 215 
kolningsgropar.

Helt okända var däremot de ställvis täta koncentrationerna i Nissans dalgång med totalt 
ca 400 kolningsgropar och över 30 platser med slagg från Lerbäcken i Öreryd i norr, över 
N. Gussjön och Bäckshult samt avsnitten Båraryd-Gislaved-Nennesmo i Reftele. Där
emot har ytterst enstaka järnframställningsplatser påträffats längs Lagans dalgång. I 
synnerhet längs de vida hedmarkerna med sidobäckdalgångar samt de talrika avsnörda 
korvsjöarna längs den starkt meandrande ån Nissan har dock ej tiden räckt till för 
heltäckande rekognosceringar. Den låga andelen slagglämningar i förhållande till de 
talrika kolningsgroparna (jfr Tabergsområdet!) visar att det dessutom bör finnas ytterliga
re talrika platser med slagg. För att få fram dessa mera fullständigt krävs täta, tidsödande 
sonderingar och provstick mellan kolningsgroparna, vilka f ö även bör provas.

Karakteristiskt för järnsmälningsplatserna är de oftast låga, långsmala och lätt svängda 
slaggvarpen med längder mellan 4 och 10 m. Kolningsgroparna är 2-5 m stora och 0,5 -
1,5 m djupa samt vallomgivna (liknar delvis grunda fångsgropar av norrländsk typ) och 
merparten har antydan till fyrkantig form. I många fall hör de rumsligt samman med 
senare kolningslämningar i form av kolbottnar och kolarkojruiner, vilket ej behöver 
betyda kronologisk samhörighet. Man har i båda fallen eftersträvat lättgrävda marker
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med tillgång till klen skog som bränsle. I många fall har slaggen så ringa omfattning, att 
den ligger under torv och påträffas först vid sonderingar.

Agrarhistoriska lämningar

I stort dominerar två slag av agrara lämningar, dels sedan länge övergiven åkermark med 
ålderdomliga brukningsformer, dels områden med enbart röjningsrösen. De förra består 
främst av beskogade, terränganpassade terrassåkrar, i vissa fall med mera regelbundna, 
parcellindelade åkerytor. Totalt har inom 1984 års områden R-markerats 293 sådana på 39 
platser, på den tryckta kartan också försedda med upplysningstexten "Fornåkrar”. 
Terrasskanternas sammanlagda längd uppgår till den imponerande siffran av närmare 2 
mil.

Goda exempel på båda åkerformerna finns mellan kyrkbyn och Nissan i N. Unnaryd, där 
de talrika åkerparcellernas begränsningar utgöres av låga jordvallar, som i slänterna 
övergår till terrasskanter. Ett likartat, väl samlat åkerområde finns även inom Smörhult i 
Våthults sn. Exempel på väl synliga terrassåkrar förekommer inom naturvårdsområdet 
vid Aminne i Kärda sn och i skogspartiet nordost om Nissafors stationssamhälle, Källe- 
ryds sn. En halv km öster om samma samhälle finns även svaga antydningar till skålade 
s k ”bassängåkrar". På Slättö sand i Torskinge är en av områdets få stensträngar.

Endast undantagsvis har de omfattande områdena med röjningsrösen efter sannolikt 
kortvarigt svedjebruk och efterföljande ängsbruk redovisats med raä-nr. Ett större antal 
har dock markerats på fältfotokartan, varav många redan under förstagångsinventering
en. Här räcker ej resurserna till mera noggranna besiktningar och avgränsningar, varför 
ev. otydligare äldre åkerspår lätt kan missas i tät vegetation eller t o m komma i skymun
dan för de långt tydligare röjningsrösena. Områden med enbart röjningsrösen R-markeras 
endast i högst enstaka undantagsfall på de tryckta kartorna, eftersom karaktären ej kan 
avgöras enbart genom okulär besiktning.

Kommunikationslämningar

Av de över 350 platserna med sådana utgörs huvuddelen av olika äldre vägmärken 
(milstolpar, väghållningsstenar och vägvisarstolpar, de senare företrädesvis inom sock
narna i Mo härad). Särskilt talrika är registreringarna inom Åker (58), Byarum (39), Kärda 
(30), Kävsjö och Värnamo (båda 29). Ett mindre antal hålvägar har förtecknats, några i 
anslutning till gravfält, vidare en kavelbro och ett par stenbroar. Uppgifter om fynd av 
stockbåtar förekommer inom flera socknar.
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Bebyggelselämningar

Av äldre, ödelagda bytomter och gårdsplatser med senmedeltida belägg har 12 R-marke- 
rats, av ödekyrkogårdar tre inom Anderstorp, Hånger och N. Unnaryd (Vallgårda). 
Särskilt märklig är den sistnämnda, där både bytomt och kyrkogård ligger övergivna i 
skogsmark.

Särskilt talrika är den sentida bebyggelselämningarna efter torp och backstugor, vilka 
uppgår till uppskattningsvis ca 1 500, varav ca 900 med synliga grunder och levande 
namn. De sistnämnda har aviserats till markering. Bristande tid medför en ofullständig 
redovisning av detta väldiga material men till god hjälp har de av hembygdsföreningarna 
lokalt utförda torpinventeringarna och uppskyltningen varit. I många fall har även såväl 
grunder utan kända namn som platser med helt borttagen bebyggelse kunnat registreras 
på fältfotokartan och i inventeringsböckerna. Hur stor allmänintresse denna sentida 
bebyggelse än har, så måste den dock ges en lägre prioritering än rekognosceringen av de 
lagskyddade fornlämningarna.

Industrilämningar

Av kategorin tidigt övergivna arbetsplatser bör - förutom fossil åkermark och lågteknisk 
järnframställning - främst nämnas lämningarna efter masugnsdriften med 6 R-märkta 
hyttområden av 11 belagda. En mindre hyttruin vid Kåperyd i Månsarps sn har C14- 
daterats till 1400-talet. Dessutom har registrerats spår efter järnförädlingen i form av 
vanligen obetydliga lämningar efter några av områdets 17 belagda hammarplatser och 
bruk (t ex Fryebo i Anderstorp, Marieholm i Åsenhöga, Nissafors i Källeryd och det bäst 
bevarade vid Åminne i Kärda) och mycket talrika platser med spår av enkla grunder och 
dammvallar efter tråddragerier inom bältet Anderstorp - Gnosjö - Åsenhöga. Bevarade 
sådana och andra småindustribyggnader finns på Töllstorps friluftsmuseum i Gnosjö, där 
även den 1978 byggnadsminnesförklarade Hylthéns metallvarufabrik ligger med intakt 
inredning.

Enstaka tegelbränningsplatser finns inom bl a Bredaryd och Gislaved. Desto mer talrika 
är kvarn- och sågplatserna samt ställvis även tjärbränningsplatserna. Omfattande tjär- 
framställning bör ha skett i de större, i slänterna ofta parvis anlagda, intill 25 m långa 
dikesformade, vallomgivna rännorna (möjligen har denna typ av anläggningar givit 
upphov till termen ”tjärdalar”?). Med denna upplysningstext utsätts dessa större anlägg
ningar på kartan, medan de mindre för husbehov, de s k "tjärbrännorna” endast har 
kunnat antecknas mera ofullständigt, vilket även är fallet med linbastur och grunder 
därtill samt lintorkningsgropaiV-ugnar. 1 Villstad har registrerats en ruin från 1800-talet 
efter en anläggning för framställning av pottaska.
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Övrigt

Vidare har förtecknats ett 15-tal offer- och hälsokällor. Hälsobrunn har funnits vid 
Götarpsjön i Åsenhöga sn. Endast 10 fångstgropar för varg har antecknats. Vargskall med 
nät och så småningom bättre skjutvapen reducerade säkerligen behovet av gropjakt.

Ortnamn

Ortnamnen, de ”språkliga fornlämningarna”, är också ett viktigt inslag i kartornas 
innehåll. Fornminnesinventeringen har föreslagit att 1 060 platser skall utsättas med 
enbart namn på den tryckta kartan. Huvuddelen utgöres givetvis av namn på lämningarna 
av övergiven senare bebyggelse, de övriga av olika naturföreteelser med namn och 
tradition, där de s k ”jättekasten” dominerar. I ytterligare 82 fall har även fornlämningar 
eller själva miljön för dem åsatts namn.

Ekonomiska kartbladrutor inom vilka raä:s fornminnesinventering föreslagit särskilt 
många namn, varav flera nya och för ortnamnsarkiven tidigare ej upptecknade namn, är 
Brusås (28 varav 16 nya), Båraryd 22-8), Dannäs (27-12), Forsheda (25-8), Gaksås 
(26-10), Kärda (33-10), Vallerstad (35-8) och Åreved (43-9).

Slutligen ger en översiktlig genomgång av ortnamnsbeståndet av by- och större gårds
namn (464 st) inom de topografiska kartbladen från 1970-talet följande fördelning av de 
vanligaste ortnamnskategoriernas efterleder:

-bo (22%), -hult (16%), -torp inkl -arp (11 %), och -ryd (5%). Namn med dessa 
efterleder anses huvudsakligen ha tillkommit under medeltiden. Fåtaliga är namn på -by, 
-inge och -sta, högst 1 % var. Desto mer talrika är ortnamnen med innehåll av natur- och 
lägesbestämmande element (28 %), medan de med inslag av markanvändning utgör 5 %. 
Den jämförelsevis fåtaliga förekomsten av höggra vfält överensstämmer i stort med dessa 
förhållanden.

Bebyggelseutvecklingen
Åarna Lagans och Nissans övre lopp utgör de stora pulsådrorna i 1984 års inventerings
område i Jönköpings län och har givetvis kommit att sätta sin prägel på utvecklingen av de 
båda dalgångarnas bebyggelse.

Det fornlämnings- och fornfyndtätaste området ligger mellan NÖ Bolmen - Storåns och 
Vidöstern - Lagans dalgångar, inom vilken yta, upptagandes en femtedel av hela arbet
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sområdet, återfinns en tredjedel av alla markeringar. 1 detta täta, sydöstliga område med 
Värnamo i NÖ talar allt för en god, långvarig bebyggelsekontinuitet: 25 stenåldersboplat- 
ser och många lösfynd samt ett 25-tal större högar och rösen av bronsålderskaraktär, 15 
skålgropsförekomster och 10 av områdets 13 framkomna fynd av bronsåldersföremål 
(Oldeberg 1976) samt åtskilliga av de sena enkla skafthålsyxorna och flintdolkarna. 
Vidare finns här över hälften av områdets 168 gravfält, varav huvuddelen synbarligen är 
från yngre järnålder samt ungefär lika många byar/gårdar med senmedeltida belägg på 
yngre järnåldersnamnformer, områdets alla fyra runstenar och 16 platser med sedan 
länge övergiven, ålderdomlig åkermark.

I övrigt finns längs både Lagans och Nissans dalgångar att döma av fasta fornlämningar 
och fynd en något annorlunda bebyggelseutveckling: spridd stenålder, mest längs Nis
sans vattensystem, ytterst mager kring de båda åarnas översta lopp; enstaka bronsålders- 
nedslag i form av rösen och enstaka lösfynd, främst i Byarum-Tofteryd; en ställvis stabil 
äldre järnålderskolonisation, nästan total avsaknad av yngre järnåldersbebyggelse, flera 
täta inslag av troligen tidigmedeltida lågteknisk järnframställning, talrika byar/gårdar 
med medeltida namnformer och senmedeltida belägg samt 18 platser med ålderdomliga 
åkerformer.

Kolonisationsvågen under stenåldern bör alltså ha trängt långt upp längs båda åarnas 
vattensystem för att ställvis och sporadiskt kvarstanna under bronsåldern och äldre 
järnåldern, varpå en tillbakagång skedde under yngre järnålder i de perifera, högre 
belägna, magra delarna. En ny- och återkolonisation påbörjades under den tidiga medelti
dens allmänna expansionsfas av de historiska gårdsplatserna, i vissa områden troligen 
initierad av redan under vikingatid begynnande järnutvinning (Taberg och Nissandal- 
gången). Endast ur kommunikationssynpunkt väl belägna områden med lättbearbetade 
jordar och tillgång till goda beten, främst Bolmen - Värnamo, bör ha varit kontinuerligt 
bebodda.
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Summary

The Central Board of National Antiquities’ survey of ancient monuments for the revison 
of the Economic Map of Sweden continued in 1984 with the revision of 99 map sheets 
located along the upper course of the rivers Lagan and Nissan. The number of registered 
sites on these maps, increased by 224% to 4,628. The total number of ancient monuments 
(marked with an R on the maps) is 5,047, 4,050 of which are from the prehistoric period 
and 997 of which are from historical or modern times. The average number of sites with 
cultural-historical value is 33 per 25 km2 large economic map sheet. Those map sheets 
with the greatest number of registered sites - more than 100 per map sheet - are located 
between Bolmen and Väramo and at Taberg.

A total of ca. 70 Stone Age settlement sites have been registered along with a larger 
number of stray finds; a number of larger mounds and cairns; 15 sites with cup-marks, and 
equally many stray finds from the Bronze Age; in addition to 3,800 Iron Age graves on 600 
sites. The majority of the Iron Age graves are located on 168 prehistoric cemeteries in the 
area. Graves from the Late Iron Age dominate in the Bolmen-Värnamo area, while graves 
from the Early Iron Age predominate along the rivers’ upper course.

The number of registered remains from low-technical iron production and charcoaling 
within known areas at Taberg has increased to more than 80 slag heaps and 560 charco
aling pits, while more than 30 previously unknown slag heaps and 400 charcoaling pits 
have been registered in different areas along Nissan’s river valley. Approximately 40 
areas with fossil field systems including a total of nearly 300 fossil fields have also been 
registered. Twelve Late Medieval village and farm sites in addition to ca. 900 historical or 
modern settlement remains have been registered in different ways on the maps. Older 
types of abandoned places of work have also been registered - 6 blast-furnaces, some 10
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foundaries and hammers, along with a number of locations where tar-boiling and wire
drawing were carried out. Approximately 375 objects or remains related to communica
tion, as milestones, ”väghållningsstenar”, etc., have been recorded. However there may 
still be gaps in the registration of Stone Age settlement sites, remains from low-technical 
iron production and ancient field systems.

The distribution of ancient monuments and finds along with the earliest written records of 
place-name forms implies settlement continuity up until historical times for the Bolmen- 
Värnamo area, and a general decline during the Late Iron Age and a period of extensive 
new and recolonization during the Medieval period - for the other areas.
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Resultat av den 1984 reviderade fornminnesinventeringen inom F-län
1 11 111 IV V VI VII VIII

a b c d a b a b a b

Anderstorp 18/2 - _ 18/2 - l/l 10/1 2/2 l/l 4/4 4/4 31/30

Angeredshestra 19/5 - - 19/5 - - 10/2 - 6/6 3/3 1/1 13/13

Barnarp - - - - - - - - - - - -

Bosebo 10/8 - - 10/8 7/7 1/1 - - - - - 15/15

X Bondstorp 26/6 - - 26/6 3/3 4/1 - - 9/8 1/1 1/1 40/40

Bredaryd 97/12 1/1 - 98/13 2/2 - 4/4 3/3 1/1 3/3 - 16/16

Burseryd - - - 0/0 - - - - - - - -
Byarum 271/89 - - 271/89 - - 6/6 - 39/35 1/1 - 63/61
Båraryd 18/10 - - 18/10 4/4 - 27/13 6/6 11/11 3/3 5/5 67/67

Dannäs 44/9 1/1 - 45/10 5/5 3/1 13/3 - 11/11 2/2 4/4 29/29
X Forsheda 188/21 2/2 - 190/23 - - 2/2 - 4/4 4/4 - 41/40

Fryele 149/6 - - 149/6 - - - - 2/2 - - 5/5

X Gnosjö 1/1 - - 1/1 5/5 - 2/2 - 5/5 1/1 4/4 33/33

Hagshult 10/3 - - 10/3 - - - - l/l - - -
X Hånger 192/33 3/3 1/1 196/35 2/2 3/3 19/7 - 8/7 l/l 1/1 40/39

Kulltorp 49/10 - - 49/10 4/3 - 16/6 - 13/13 2/2 9/5 43/42

X Källeryd 12/11 - - 12/11 2/2 - 33/5 1/1 3/3 l/l 7/5 36/36
X Kärda 714/54 5/5 l/l 720/60 5/5 11/5 66/12 2/2 30/28 8/8 3/3 85/85

X Kävsjö 163/11 - - 163/11 - - - - 29/27 2/2 1/1 50/50

Mulseryd 54/16 - - 54/16 - - - - 7/7 - - 19/19

Månsarp 116/40 1/1 - 117/41 - 2/1 38/28 1/1 4/4 9/9 3/3 28/28

X Norra Hestra 2/2 - - 2/2 2/2 - 2/2 2/2 11/9 1/1 10/9 21/21

X Norra Unnaryd 80/32 - - 80/32 - 5/2 81/7 - 16/15 3/3 1/1 29/29
Reftele - - - 0/0 9/9 - 1/1 1/1 1/1 - - 2/2

Sandseryd 25/4 - - 25/4 - - 57/46 1/1 l/l 1/1 - 5/5

X Stengårdshult 27/17 - - 27/17 - 15/3 69/7 - 16/15 1/1 - 26/26

Tofteryd 297/34 - - 297/34 - - - - 7/7 3/3 l/l 10/10

X Torskinge 208/22 - - 208/22 5/5 - 41/7 - 3/3 9/8 3/3 51/51

X Tånnö 118/5 1/1 - 119/6 2/2 - - - 5/5 - - 22/22

X Valdshult 3/3 - - 3/3 - - 2/1 - 2/2 - - 4/4

Villstad 7/5 - - 7/5 2/2 1/1 1/1 - 1/1 - - 10/10

Voxtorp 73/7 I/l - 74/8 - - - - 3/3 2/2 1/1 32/32

Värnamo 651/107 7/7 - 658/114 2/2 2/2 4/4 1/1 29/29 2/2 2/2 39/39

X Våthult 8/1 - - 8/7 - l/l 12/13 - 1/1 4/4 - 25/25

X Åker 163/38 1/1 - 164/38 - 1/1 4/4 - 58/58 7/7 2/2 48/48
Ås 1/1 - - 1/1 1/1 - - - - 1/1 - -
Åsenhöga 1/1 - - 1/1 - 2/1 12/2 - 17/17 1/1 1/1 72/72

X Öreryd 133/33 - - 133/33 6/6 - 29/5 - 8/7 1/1 - 14/14

Bolmsö G-län - - - - - - - - - ^ -
- -

Dörarp G-län 7/1 - - 7/1 2/2 1/1 - - - - - 3/3

Vittaryd G-län - - - - - - - - - - - -

Summa 3955/660 23/23 2/2 3980/688 70/69 53/25 561/181 20/20 363/ 81/80 65/57 1067/

348 1061

144



IX X XI

b c XII

b c
32/7 91 52/3 -34 -188 10 81 810

35/13 68 11/3 8 73 17 51 300

0 0
18/16 62 10/8 0 0 17 45 265
42/18 104 48/6 -22 -45 20 84 120
108/23 137 97/11 1 1 31 106 342

0/0 3 0/0 0 0 0 3 -
316/131 293 265/83 6 2 120 173 144
66/44 237 18/10 0 0 26 211 812
77/30 112 40/8 5 13 19 93 490
196/29 145 131/16 59 45 41 104 254
151/8 17 190/4 -39 -21 8 9 113
13/13 154 0/0 1 44 110 250
11/4 8 8/3 2 25 5 3 60

228/54 198 176/27 20 11 70 128 183
82/32 149 36/10 13 36 51 98 192
51/22 138 14/12 -2 -14 21 117 557

834/112 289 649/51 71 11 119 170 143
192/38 192 154/11 9 6 34 158 465
61/23 78 27/14 27 100 38 40 105
162/69 185 138/36 -21 -15 64 121 189
19/17 93 2/2 -1 -50 10 83 830

182/55 111 63/25 17 27 42 69 164
12/12 30 0/0 0 0 1 29 2900
84/52 133 27/4 -2 -7 6 127 2116
127/41 108 57/17 -30 -53 52 56 108
304/41 96 683/36 -386 -57 66 30 45
257/37 168 191/19 17 8 36 132 367
126/13 121 99/6 27 27 31 90 290

7/6 21 3/3 0 0 11 10 91
12/10 42 4/4 3 75 5 37 740
77/11 82 78/6 -4 -5 14 68 486

696/152 334 818/131 -160 -20 215 119 55
22/12 71 8/7 0 0 17 54 318

227/101 233 200/36 -36 -18 95 138 145
2/2 9 1/1 0 0 2 7 350

32/21 188 1/1 0 0 17 171 1006
176/51 115 101/35 12 11 49 66 134

- 0 - - - 0 - -
10/4 13 7/1 0 0 4 9 225

0 - - - 0 - -

5047/1324 4628 4407/649 -427 -10 1428 3200 224

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

II: Socknen i klartext, från rubriken event, avvi
kande län i förkortning.

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

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

V: Fornlämningar från historisk el. ospecifice
radtid med begränsning och R på ek. kartan; a 
= byggnadslämningar, b = övriga.

VI: Fornlämningar från historisk el. ospecifice
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 el. 
(R) på ek. kartan; (= Uld + IV + Va + Vb + 
VI + Vila).

X: Totalt antal antecknade lokaler.
XI: = Illd i förstagångsinventeringen; a = sum

ma, b = avvikelse i antal (- markeras), c = 
avvikelse i %.

XII: = X i förstagångsinventeringen; a = summa, 
b = avvikelse i antal, c = avvikelse i %.
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Hällristningar i parken, hyttruiner vid bäcken 
och tomtningar på skäret - revideringen i 
Södermanlands län 1984.

Ronnie Jensen

Förstagångsinventeringen i Södermanlands län utfördes under åren 1947 och 1955-58. 
Våren 1984 förbereddes den då förestående revideringen av ekonomiska kartan i länet, en 
fullständig s k E4-revidering. Vi gick ut löst, som vanligt bundna till Lantmäteriverkets 
(LMV) planering, med att under sommarhalvåret inventera 37 ekonomiska kartblad, 
varav ca hälften utgjordes av utpräglade kustblad, i en zon från Trosa i nordöst över 
Nyköping - Oxelösund till Tunaberg vid Bråviken i sydväst.

Dessförinnan hade en - sedermera inte fullföljd - partiell revidering (E2) företagits inom 
andra delar av länet under åren 1978-79, varvid i huvudsak tidigare registrerade lokaler 
besöktes samt inrapporterade ”tillägg”. Under år 1979 berördes mindre partier av länet 
utmed gränserna mot Stockholm och Östergötlands län i samband med fullständig revide
ring i de två senare länen.

Den år 1984 påbörjade revideringen kommer att pågå under tre säsonger, 1984-86, varvid
1986 års område kommer att omfatta området i en tänkt linje från Vingåker i väster över 
Katrineholm och Flen till länsgränsen mot Stockholms län i öster. Revideringen avslutas
1987 med Rekarnebygden i nordväst.

För storbladet Strängnäs föreligger förvånansvärt nog ej några revideringsplaner från 
LMV:s sida beträffande den aktuella länsdelen. Här är vi även i fortsättningen hänvisade 
till första editionens material samt till den utgivna E2-reviderade versionen.

LMV har numera övergått till att producera ekonomiska kartan i skalan 1:20000, be
nämnd ”Gula kartan", som skall ses i samband med en policyförändring beträffande 
distribution och försäljning av LMV:s produkter och som ett led i dess rationalise- 
ringssträvanden. Detta innebär för Södermanlands län, och även för övriga aktuella eller 
ännu ej påbörjade län, att de nu befintliga kartbladen i skala 1:10000 från den första 
editionen, ersätts med blad i skala 1:20000. Därvid sammanslås fyra eller sex ”gamla” 
ekonomiska blad till ”fyr- eller sexblock”, varvid en ny indelning för kartorna skapas. Ett 
antal dylika blad föreligger redan, bl a från Gävleborgs län.

I samband med revideringen i sistnämnda län 1981-83 övergick även LMV till en 
digitalisering av olika kartelement (vägar, gränser, hus etc), som därefter ingår i LMV:s
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kartdatabas. I detta län omfattades emellertid ej de fasta fornlämningarna av reformen. 1 
samband med Sörmlandsrevideringen kommer dock även dessa att ingå i kartadatabasen, 
varför den nu pågående revideringen också kommer att innebära en digitalisering av allt 
kulturhistoriskt kartinnehåll.

Vid 1984 års fältarbete berördes helt eller delvis ett femtontal socknar inom nuvarande 
Nyköpings kommun, inom de gamla häradena Jönåker, Rönö och Hölebo. I anslutning 
till B råviken berördes dessutom marginellt tre socknar i Östergötlands län, i form av 
några smärre ögrupper och holmar. Länsansvarig platsledare var författaren och i arbetet 
deltog sju inventeringsassistenter. Under hösten, under författarens tjänstledighet, 
tjänstgjorde dessutom Kjell Linnér som biträdande fältarbetsledare med stöd av docent 
Åke Hyenstrand.

Totalt antecknades 1458 lokaler, vilket skall jämföras med 679 vid förstagångsinvente- 
ringen, således en ökning med 115 %. Antalet fornlämningar markerade med R eller (R) 
uppgår till 3709 på 653 lokaler efter revideringen. Härav är 3506 fornlämningar på 498 
lokaler från förhistorisk tid med R på kartan. Dessa senare värden skall jämföras med 
förstagångsinventeringens: 3152 fornlämningar på 397 lokaler, således en ökning av 
antalet förhistoriska fornlämningar med ca 10 %, och beträffande antalet lokaler med ca 
20 %.

Områdets karaktär

Revideringsområdet kan indelas topografiskt i tre huvudzoner: Zon 1 omfattar kustzo
nen, främst från Oxelösund upp mot Trosa. Häri inräknas även fastlandspartierna från 
Nyköpingsområdet mot nordöst. Zon 2 utgörs av den slättbygd som ansluter till Kila- och 
Nyköpingsåns nedre partier, d v s Nyköpingstrakten. Zon 3 omfattar Tunabergsbygdens 
gamla bergslag i stort mellan Kilaån i norr och B råviken i söder.

Fastlandsdelen av zon 1 utgör ett småbrutet kustparti med stora skogsområden med 
tämligen oländig terräng i form av kalbergs- och moränstråk, bitvis avbrutna av från 
kustlinjen inskjutande sprickdalar. Detta område karakteriseras av en bebyggelsebild, 
som i huvudsak har rötter i medeltid och senare. Öster om Nyköping berörs delar av 
socknarna Svärta, Bälinge, Tystberga, Västerljung och Trosa-Vagnhärad, som huvud
sakligen ligger utanför de centralbygder, som grundlädes främst under yngre järnålder.

Enstaka spridda rösen och stensättningar av bronsålders-Zäldstajärnålderstyp finns inom 
området, i huvudsak dock ej med rumslig kontinuitet in i senare förhistoriska perioder. 
Några rösen är belägna på de inre öarna, närmast sammanfallande med äldre sjöbundna 
farleder. Med ledning av höjdnivåerna kan några av dessa ej vara mycket äldre än yngre 
järnålder.
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Övergivna by- och gårdstomter

Inom fastlandsdelen och in i 1985 års revideringsområde återfinner vi flera säterier, varav 
en del med rötter i medeltid. Denna säteristruktur, som här ej närmare skall beröras, 
innebar emellertid bl a att ägorna till många byar och gårdar lades under säterierna, vilket 
på sina håll föranledde en omedelbar eller senare avhysning av bebyggelse. Här har 
revideringen registrerat och R-markerat ett tjugotal avhysta by- eller gårdstomter med 
rötter huvudsakligen i medeltid och några sannolikt gående tillbaka till yngre järnålder. 
Av de medeltida, numera övergivna gårdsenheterna kan här som exempel nämnas L:a 
Hassie i Tystberga socken (avhyst under Hälgö, som senare lades under Björksund); 
Sanda, Sjö, L:a Tranvik, L:a Stek, L:a Berga och Klenstorp i Bälinge socken (avhysta 
under Hånö säteri) samt St Brevik (avhyst under Nynäs) i samma socken; vidare Bissbol, 
Sörby och Övervik i Västerljungs socken (avhysta under Örboholm). Som exempel på 
avhysta enheter med tämligen klara rötter i yngre järnålder kan anges Gältsund och 
Fjunsta i Svärta socken (avhysta under Sjösa) samt Bo i Bälinge socken (avhyst under 
Hånö säteri). Ett lika stort antal övergivna tomter återfinns inom zon 2, vilka dock ej 
kommer att behandlas särskilt i detta sammanhang.

Äldre lämningar efter säsongsfiske och jakt i skärgården

Nämnda kustzon är vidare kantad av en mängd öar, som formar en skärgård. Här kan 
främst utskiljas Oxelösunds skärgård, skärgården utanför Svärta och Tystberga samt 
Bälinge skärgård med flera större öar såsom Ringsön, Långön och Hartsön.

Medeltida eller ännu äldre lämningar efter säsongsfiske eller -jakt kan återfinnas på ett 
flertal öar och skär utmed Sveriges långsträckta kuster. Lämningar efter enkla, tillfälliga 
bostäder eller kojor, s k tomtningar, återfinns således utmed stora delar av Norrlands
kusten, i större antal från Hälsingekusten och upp till Nederkalix skärgård. De finns 
ställvis utmed Upplandskusten och Smålandskusten, i större antal dessutom i Blekinge 
skärgård samt utmed Hallands och Bohusläns kuster (Varenius 1978, Pettersson 1983). 
Tomtningar är även belagda på finska sidan (Löfgren & Olsson 1983) samt ställvis utmed 
norska kusten (Magnus 1974).

Varenius delar in tomtningarna i två huvudgrupper. Typ A utgörs av tomtningar uppbygg
da av mindre klappersten, lagda utan ordning i en låg, rund, kvadratisk eller rektangulär 
vall. Typ B utgörs av tomtningar av i regel större, mer oregelbundna stenar lagda i kall- 
eller skalmur med en utpräglat kvadratisk eller rektangulär grundplan (Varenius 1978 s 
131). Enligt min bedömning kan ofta typ B morfologiskt och även funktionellt motsvara 
termen husgrund, en lämning efter en byggnad av en något stabilare och troligen även mer 
permanent karaktär än vad som är fallet med tomtningarna inom typ A. Grunder inom typ 
B kan sannolikt ofta hänföras till platser med karaktär av fiskelägen. Det föreligger därför

149



även en kronologisk skillnad. Tomtningar eller grunder av typ B är oftast yngre än de av 
A-typen.

Tomtningar kan dateras preliminärt genom beräkningar av landhöjningen, eftersom 
funktionen bör vara nära beroende av den sentida stranden. De kan dateras direkt eller 
indirekt kvalitativt genom fynd. Även en direkt kvantitativ datering genom 14C-analys, 
där sådana förutsättningar föreligger, vore tänkbar.

Några lokaler har blivit föremål för arkeologiska undersökningar. Ett fåtal tomtningar 
inom det stora tomtningsområdet på spetsen av Hornslandsudde har undersökts (Ambro
siani 1971), och dessutom kartlagts fotogrammetiskt (Eriksson 1975). I Bohuslän kan ett 
par tomtningslokaler, Kongsbacka och Hermansö (Skållehus), hänföras till 1000-talet 
genom fynd av mynt och keramik. I ett fall, vid Skållehus, ger dateringen 1200-1300-tal. 
Merparten av fynden ligger dock i 1500-, 1600- och 1700-tal (Varenius 1978. Löfgren & 
Olsson 1983). J Pettersson har utfört undersökningar på Fläskö i Kville socken, Bohus
län, som utmynnade i 1500-talsdateringar (Pettersson 1953, 1967). På Stora Fjäderägg i 
Umeå skärgård har några bjällror från sen vikingatid eller tidig medeltid påträffats i en 
tomtning av s k A-typ (Serning 1960, Varenius 1978). Undersökningar på Flakaskär i 
Blekinge redan 1893 resulterade i rynd, som var svåra att datera, möjligen dock sen 
medeltid (Atterman 1977, Varenius 1978). Bente Magnus har via 14C-analyser daterat 
norska tomtningar till folkvandringstid, vendeltid och vikingatid (Magnus 1974, Varenius 
1978).

Till denna miljö med enkla tomtningar kan i regel även andra fornlämningar rumsligen 
knytas, funktionellt och kronologiskt sammanhörande med tomtningarna. Till denna 
grupp hör båtlänningar, belägna strax nedanför tomtningarna, och rester efter gistvallar, 
numera oftast synliga som små raserade giströsen, stöd för stolparna som fiskenäten var 
upphängda i. Något mindre vanligt förekommande är labyrinter och kompassrosor. I 
några fall har även begravningsplatser och kapellgrunder kunnat kopplas till dessa 
miljöer.

Tomtningar och övergivna fiskelägen har i viss utsträckning registrerats vid revideringen 
1984. Längst ut i Bälinge skärgård ligger den relativt stora men tämligen låglänta ön 
Enskär. Området ingick ej formellt i det egentliga revideringsområdet, men ön besöktes 
likafullt, då uppgifter florerade om att här skulle finnas gamla grunder efter ett fiskeläge.

Mitt på ön sydvästsida skjuter en uppgrundad vik in mot östsydöst. På bägge sidor om 
viken kunde lämningar efter ett fiskeläge registreras (RAÄ Bälinge 105 och 108). Läget 
har sannolikt använts in i tämligen sen historisk tid, då klara husgrunder med raserade 
spisrösen framkom, i ett fall med tegelrester. Minst sex bodgrunder, närmare den 
uppgrundade hamnbassängen, kunde även iakttas.

Det största intresset tilldrar sig emellertid de lämningar som påträffades drygt 100 m 
innanför hamnbassängen. Här har registrerats vad som sannolikt är en kapellgrund med 
omslutande bogårdsmur (fig 1), troligen på en nivå av ca 4 m (uppskattad höjd). Grunden
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Fig 1. Preliminär plan över kapellgrund och bogårdsmur (RAÄ Bälinge 109) på 
Enskär i Bälinge skärgård, Södermanland. Renritning efter planskiss i invente- 
ringsboken.
Preliminary plan: chapel foundation and churchyard wall.

är närmast rektangulär, 8 x 6-7 m (Ö-V). Den utanför liggande muren är 25 x 20 m. Vid 
inventeringen bedömdes anläggningen vara påbörjad men aldrig iståndsatt. Detta skulle 
kunna vara förklaringen till att skriftliga uppgifter om ett kapell på Enskär tycks saknas. 
Den danska seglingsbeskrivningen från 1200-talet omnämnder området men ej kapellet. 
Kapellgrunden tyder på att äldre strukturer än det nu funna fiskeläget har funnits eller 
finns inom ifrågavarande område.

Norr om Enskär ligger den stora Hartsön, vars sydligaste parti utgörs av en mot sydsyd
väst utskjutande halvö, Lund kallad, som tidigare har utgjort en egen ö skild från den 
egentliga Hartsön genom ett smalt sund. Centralt inom Lund i anslutning till 5-metersni- 
vån (enligt LMV:s preliminära kurvkoncept) är tre tomtningar belägna med anslutande 
gistgårdsrester (RAÄ Bälinge 113). Två är rektangulära, 5 x 4 och 4 x 3 m respektive. Den 
tredje är närmast kvadratisk med 4 m:s sida. Dessa tomtningar bör tillhöra den äldre 
strukturen, Varenius typ A.

Den största lokalen med tomtningar har emellertid påträffats på Högskär, i de yttre 
delarna av Oxelösunds skärgård (RAÄ Oxelösund 37, fig 2). P g a landhöjningen är
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Fig 2. Komplexet Högskär - Högsten - Hamnskär i Oxelösunds skärgård med tomtningar, övergivet fiskeläge 
m m.
Högskär-Högsten-Hamnskär complex with house foundations, deserted fishing village, etc.

Högskär numera genom en låg landtunga förbunden med den öster därom belägna och 
betydligt högre och brantare ön Högsten. Högskär, med de högsta kalbergen belägna 
ovanför 10-metersnivån, är lätt kuperad med svaga moränsänkor mellan kalbergspar
tierna. Inom de centrala och östra delarna av ön, vettande mot den norra stranden ligger 
fjorton tomtningar, en stenröjd vallomgiven yta, tre båtlänningar samt på kalbergen 
rester av gistvallar i form av raserade giströsen, allt inom ett ca 280 x 15-75 m stort 
område (fig 2). En något osäker båtlänning (RAÄ 36) ligger dessutom på den södra sidan 
av ön.

Tomtningarna är belägna i moränsvackor eller på avsatser i grupper om en till fyra. 
Tomtningarnas avstånd till nuvarande strandlinje visas i fig 3. Härav framgår att en 
koncentration föreligger i intervallet 30-40 m från nuvarande strand. Tolv tomtningar är 
närmast kvadratiska, 3,5-7 m i sida (yttermått). De två övriga är rundade, 3,5-4 och 5 m 
resp i yttermått. Grunderna begränsas av stenvallar, en- till flerradiga samt en- till 
tvåskiftade, 0,4-3,5 m breda (i regel 0,5 - 1,0 m breda), och 0,1-0,8 m höga (i regel 0,15 
- 0,4 m höga).
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Fig 3. Histogram utvisande tomtningar- 
nas avstånd till nuvarande strandlinje i 
intervall per 10 m. Högskär i Oxelösunds 
skärgård.
Histogram: distance from the house 
foundations to the present shoreline. 10 
m intervals.

Enligt LMV:s preliminära kurvkoncept ligger tio tomtningar i intervallet 5-10 m ö h, och 
de resterande fyra strax över 10-meterskurvan. Inräknas RAÄ 36 skulle två båtlänningar 
ligga strax under 5-metersnivån och två i intervallet 5 - 10 m ö h. Med ledning av en 
visuell uppskattning av nivåerna på platsen, är dock dessa kurvor troligen för höga. 
Flertalet båtlänningar ligger snarare mellan 2 - 4 m ö h, vilket översiktligt skulle kunna 
motsvara en datering till medeltid vid en omräkning av Urve Millers strandförskjutnings- 
kurva för Stockholmstrakten (Miller 1982). Accepteras LMV:s höjdkoncept hamnar vi i 
vikingatida och tidigmedeltida dateringar, vilket i och för sig inte skulle utgöra någon 
orimlighet.

På kalbergspartier på sydvästra sidan av Högsten ovanför det uppgrundade sundet 
mellan Högsten och Högskär, ligger minst tolv giströsen och en stensamling, som kan 
utgöra ett spisröse, dock utan synliga tecken på en grund i övrigt (RAÄ 35).

På den låga landtungan, som numera förbinder öarna, återfinner vi en kolerakyrkogård, 
numera restaurerad och vårdad av Oxelösunds kyrkliga ungdomsgille (RAÄ 34, fig 2). 
Enligt traditionen kom år 1869 en norsk bark in i Oxelösunds skärgård med fem man 
ombord, vilka avlidit i kolera. Dessa sjömän begravdes här. Av de fem gravvårdarna av 
trä, skall två vara ursprungliga.
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Endast 100 m sydöst om Högsten ligger Hamnskär. P g a öns namnförled eftersöktes här 
ett äldre hamnläge. Ett sådant återfanns även (RAÄ 38, fig 2). Inskjutande mot sydväst 
från öns nordöstra strand kan den nu helt uppgrundade hamnbassängen följas inåt ön. Ca 
40-70 m innanför nuvarande strandlinje ligger i bågform utmed denf d hamnens innersta 
parti fem enkla husgrunder, delvis tomtningsliknande (Varenius typ B), två båtlänningar 
samt ovanför på kalberg anslutande gistvallsrester. Fyra av grunderna är närmast kvadra
tiska, 3,5 - 4,5 m i sida. Den femte är rektangulär, 7x4 m, med en kvadratisk utbyggnad i 
östra delen av den södra långsidan, 2 - 2,5 m i sida. Husgrunderna ligger nedanför 
5-meterskurvan, sannolikt ca 3-4 m ö h. Båtlänningarna kan ligga ca 1,5-2,5 m över 
nuvarande havsnivå (uppskattade värden).

Följande tolkning av lämningarna på Högskär och Hamnskär kan preliminärt göras. 
Tomtningarna på Högskär utgör den klart äldsta strukturen och är sannolikt medeltida. 
Nivålägen och morfologi tyder på detta. Under 1400-talet och fram till slutet av 1600-talet 
framgår av äldre skriftligt material att Nyköpings borgare ägde fiskerätten i anslutning till 
vissa öar i Oxelösunds skärgård. Den äldsta kända bekräftelsen på dispositionsrätten är 
från år 1444 då kung Kristoffer av Bayern bekräftar att ”wore elschelige borgare i 
Nykøpingh alle wore øyer oc holme må beholde, nythie oc bruka, som the aff alder halft 
oc nytieth have” (Nyhlén 1977, Sundström 1980). Citatet visaratt denna fiskerätt redan i 
första hälften av 1400-talet hade en aktningsvärd ålder.

I ett brev utfärdat år 1529 av Gustav Vasa, förlänar denne åt Håkon Kruse öarna Femöre, 
Alö och Högstens udd, under villkor att Kruse årligen förlänade kungen "en kanna 
sälspäck och tre tunnor saltgrön (=nysaltad) ål” (Nyhlén 1977, Sundström 1980). Denna 
förläning berövade tillfälligt Nyköpings borgare privilegierna för nämnda öar. Intressant 
är även att det av citatet framgår att ålfiske och jakt på säl var viktiga näringar. Vi får till 
och med veta att området vid Högsten var aktuellt i detta sammanhang.

När tomtningarna på Högskär övergavs vet vi inte. Möjligen kan detta ha skett i samband 
med att Nyköpings borgare tillfälligt förlorade sin fiskerätt 1529. Sannolikt är emellertid 
att det övergivna fiskeläget på hamnskär utgör en fortsättning och en ersättare för 
bebyggelsen på Högskär. Huruvida ett kontinuitetsbrott föreligger eller ej är oklart. 
Komplexet Högskär - Högsten - Hamnskär utgör i alla händelser ett intressant område 
för vidare forskning angående det medeltida och senare säsongsbaserade skärgårdsfisket 
och -jakten.

N yköpingsområdet

Den andra huvudzonen karakteriseras bäst som den bygd, vilken ansluter till Kilaåns och 
Nyköpingsåns nedre lopp samt utloppen i Stadsljärden. 1 anslutning härtill utbreder sig 
omfattande sedimentmarker och i nordvästra delen, i kilen mellan de bägge åloppen, 
vidsträckta, flacka sandmarker, främst den s k Farslundsmalmen. Aktuella socknar är
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här södra hälften av Helgona socken, Bergshammars och delar av Tuna socknar, östligas
te delen av Stigtomta socken samt norra delen av f d S:t Nicolai socken. Den senare 
socknen har i samband med revideringen uppdelats i två separata områden ur register- 
hållningssynpunkt. Den norra delen har förts till Nyköpings stad och den södra till 
Oxelösunds stad, i det senare fallet areellt sett liktydigt med Oxelösunds kommun.

Inom ett sådant landskapssnitt är det inte förvånansvärt att finna spår av bosättningar 
från neolitisk tid fram över alla de förhistoriska perioderna. Således indikerar yxfynd 
neolitiska boplatser på långsträckta sedimentavsatser ovanför och väster om Nyköpings- 
ån.

Från bronsålder och äldsta järnålder kan flera områden urskiljas. Bosättningar från 
denna tid finns utmed sprickdalen, som löper mellan Kilaåns utlopp i norr ner mot 
Marsviken i söder, dvs Arnö - Bränn-Ekebyområdet; vidare utmed Kilaåns dalgång i 
Tuna/Bergshammar och även på motsvarande sätt utmed Nyköpingsån; på flera håll i 
Helgona socken, anslutande till smärre sprickdalar och sedimentbäcken, samt i kilen 
mellan de bägge åloppen upp mot Stigtomta. Bebyggelsespåren kännetecknas av rosen 
och röseliknande stensättningar, skärvstenshögar samt älvkvarnsförekomster och ensta
ka hällristningar.

Nyvinningarna vid revideringen återspeglas bäst av de tidigare ej registrerade skärv- 
stenshögarna, fjorton stycken på nio lokaler; av skålgropsförekomsterna, ca 40, vartill 
kan läggas femton i Svärta socken och tre i Västerljungs socken inom föregående zon 1. 
Härtill kan knytas ca ett dussin hällristningsytor på fem lokaler, varav den största 
hällristningen i Släbroparken utanför Nyköping redan kraftigt uppmärksammats i mass
media.

Hällristningarna i Släbroparken

Helt kort skall här de unika hällristningarna beröras, som påträffades i Släbroparken 
(RAÄ Nyköping 340) i Oppeby strax nordväst om Nyköping av Sven-Gunnar Broström 
och Kenneth Ihrestam inom ramen för revideringsinventeringen. Platsen är belägen i 
anslutning till 25-meterskurvan strax ovanför och söder om Nyköpingsån. Lokalen är 
unik i främst två avseenden. Dels utgör den utan tvekan Sörmlands största hällristning- 
skomplex, både areellt och med avseende på antalet figurer. Totalt har nu ca 440 figurer 
och ca 260 skålgropar påträffats, fördelade på närmare ett dussin ristningsytor, inom ett 
ca 170 x 40 m stort område, omfattande således stora delar av parken (fig 4). Den största 
enskilda ristningsytan omfattar närmare 260 figurer och 115 skålgropar. Det mest an
märkningsvärda är ändå bildinnehållet. Här saknas närmast helt den vanliga figursam
mansättningen, såsom skeppsfigurer, fotsulefigurer, djurfigurer etc. Helt dominerande är 
ram- och cirkelfigurer, förekommande i en mängd olika delvarianter.
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Fig 4. Hällristningar i Släbroparken 
(RAÄ Nyköping 340), översiktsbild. I 
förgrunden ses det nordvästra partiet av 
ristningsyta 4 och i fonden yta 3. Mellan 
dessa löper ett provschakt. Foto från 
SV, Ronnie Jensen.
General viev. In the foreground the NW 
part of rock-carving area 4 and in the 
background area 3. Between these two 
areas a trial trench.

Fig 5. Översikt av södra delen av rist
ningsyta 2. Figuröversikten utvisar vari
ation i detaljerna men enhetlighet i 
grundformerna. Figurerna är, liksom på 
följande bilder uppmålade i vit färg. Foto 
från VSV, Ronnie Jensen.
Genera! view. The southern part of rock
carving area 2. This view shows that the 
figures vary in detail but share a com
mon basic form. Figures painted white.
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Ramfigurerna är ovala, kvadratiska eller rektangulära och äger ett stort antal variationer 
på ornamentala element innanför ramarna, i princip linjer av olika längd och/eller små, 
närmast punktformiga gropar mindre än ”normala” skålgropar (fig 5). Ett drygt sextiotal 
figurer har dessutom element som närmast kan uppfattas som stiliserade människoattri- 
but, armar i adorantställning, huvud och i några fall ett benpar i olika utformningar (fig 
6-7). Människoattribut förekommer även på cirkelfigurer (fig 8). till gruppen cirkelfigu
rer räkns här även s k hjulkorsfigurer, som tycks utgöra en av de många varianterna på 
samma tema.

Trots den enorma mångfalden och rikedomen på detaljer och varianter, finns det ändå en 
stark enhetlighet inom hela komplexet. Alla är de ram-eller cirkelfigurer i någon skepnad, 
och författaren vill här föreslå att ett stort antal figurer avser människor i en varierande 
skala av schematisering. För att illustrera denna förmodan kan man "manipulera” något 
med två intill varandra belägna ramfigurer inom den nordligaste delen av ristningsyta 2 
(fig 9) i ett hypotetiskt resonemang. Den vänstra ramfiguren i fig 9a, formellt rektang
ulär men med ett visuellt intryck av en kvadratisk form, är 19,5 x 17,5 cm stor. Den högra 
ramfiguren inom fig 9a med människoattribut är totalt 21 x 13 cm stor. Som synes är de 
ornamentala elementen innanför ramarna i stort sett likartade, men skiljer sig åt i vissa 
detaljer, vilket kan ha haft en särskild betydelse för det ”budskap”, som ristaren här ville 
förmedla eller för syftet med framställningen. Jämfört med många andra ramfigurers 
utformning innanför ramarna, får dock sägas att de båda framställningarna sinsemellan är 
mycket liktartade. Fig 9b visar exakt samma figurer som i det förra fallet, men här har den 
högra manipulerats i den meningen att människoattributen har ”lyfts ur” framställningen. 
Härvid framstår klarare de ovan påvisade likheterna. Exemplet har självklart inget 
vetenskapligt förklaringsvärde, utan skall endast ses som en illustration av tesen att även 
ramfigurer utan människoattribut kan manifestera i stort liknande budskap, som de 
figurer som äger dylika. Skillnaden ligger främst i graden av förenkling, som dock kan ha 
ägt ett bestämt syfte.

Redan under hösten 1984 utfördes en preliminär dokumentation av hällristningarna, en 
provundersökning i anslutning till några av hällarna samt upprättandet av ett vårdpro
gram, allt i länsstyrelsens regi. Provundersökningen leddes av Sonja Wigren, vars rap
portjag ej skall föregripa här. Dokumentationen av hällristningarna utfördes av upptäck
arna, Broström och Ihrestam. Även författaren var på plats som representant för invente
ringen, dock ej formellt knuten till undersökningen. Härvid framgrävdes ett stort antal 
figurer inom ristningsyta 2, som tidigare legat dolda under den gräsmatta som parken till 
stora delar består av. För ytterligare uppgifter hänvisas till den preliminära 
presentationen i Kulturminnesvård nr 2 1985 (Broström mfl 1985) samt till den rapport, 
som för närvarande är under utarbetande.

Nämnas kan dock att hällristningarna numera är uppmålade, förutom ett mindre parti 
inom ristningsyta 2. Uppmålningen utfördes av Broström och Ihrestam under augusti
september 1985. Härvid kunde ytterligare nyfynd göras, dels bestående av komplette-
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Fig 6. Detalj inom ristnings- 
yta 2. Till höger en kvadratisk 
ram figur med människoattri- 
but. Foto från VSV, Ronnie 
Jensen.
Detail within area 2. To the 
right a square frame-tike fi
gure with human attributes.

Fig 7. Detalj inom ristningsyta 2. Till höger en när
mast oval ramfigur med människoattribut. Foto från 
VSV, Ronnie Jensen.
Detail within area 2. To the right a near-oval, frame
like figure with human attributes.

Fig 8. Detalj inom ristningsyta 2. Till höger en när
mast oval ramfigur med människoattribut. Intill och 
snett upp mot vänster från denna är två cirkelfigurer 
med förenklade människoattribut. Foto från VSV. 
Ronnie Jensen.
Detail of area 2. To the right a near-oval, frame-tike 
figure with human attributes. Obliquely above and to 
the left, two circular figures with simplified human 
attributes.
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Fig 9. Två ramfigurer från norra delen av ristningsyta 2. Fig 9a utvisar figurerna som de numera föreligger 
uppmålade (i vitt) på hällen. Fig 9b har "manipulerats" i det att människoattributen har "lyfts ur" framställning
en. Förfarandet illustrerar den ofta stora inbördes likheten i grundform och ornamental utformning mellan 
figurer både med och utan människoattribut. Skillnaden ligger främst i graden av förenkling.
Two frame-like figures from the northern part of area 2. Fig 9a shovs the figures painted on the rock. Fig. 9b 
shows the figures "manipulated”. the human attributes have been eliminated from the motif in order to 
illustrate the similarity in basic form and decorative design between the figures with and those without human 
attributes. This similarity is in many cases great. It is the degree of simplification which constitutes the main 
difference.

ringar inom tidigare kända ristningsytor, dels i form av förut ej upptäckta ytor. Ristning
arna är huvudsakligen uppmålade i vitt samt en mindre del i rött.

En analys av ristningarna i sig är av begränsat värde om dessa ej sätts i relation till andra 
fornlämningar inom anslutande område. En fornlämningsanalys kan här således göras 
inom olika nivåer. Från en mini-mikronivå omfattande endast en ristningsyta eller endast 
en figur, till en super-makronivå med regionala eller större perspektiv på ett stort och 
komplext fornlämningsbestånd (Clarke 1977, Selinge 1985).

På fig 10a och b har, med Släbroristningen som centrum, sannolika bebyggelseområden 
under bronsålder/äldsta järnålder skisserats. Klassificeringen av områdena grundar sig 
på frekvensen och förekomsten av skärvstenshögar, hällristningar, skålgropsförekoms- 
ter samt rösen och röseliknande stensättningar. Fig 10a visar 20-metersnivån över 
nuvarande havsyta, vilket torde motsvara tiden ca 1300/1200 f Kr, således äldre bronsål
der. Beräkningarna bygger på Urve Millers strandförskjutningskurva för Stockholms-
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Fig 10. Kartorna utgår från hällristningarna i Släbroparken (RAÄ Nyköping 340) samt utvisar sannolika 
bebyggelseområden under bronsålder/äldsta järnålder. Fig 10a utvisar strandlinjen ca 20 m ovanför nuvarande 
havsnivå. Befintliga, avsnörda, sjöar och dess avflöden ovanför denna nivå är streckmarkerade. Fig 10b 
redovisar strandlinjen ca 15 möver nuvarande havsnivå. Norrom Släbro. i en linje Ö-V, är gränsen mellan 1984 
och 1985 års revideringsområden markerad. Området norr om linjen bygger således påförstagångsinventering- 
ens material. Topografiska kartans nivåkurvor bildar underlag för redovisade strandlinjer.



These maps use the rock-carvings in SUihroparken as a startingpoint. They show inferred occupation areas 
during the Bronze Age and earliest Iron Age. Fig IOa shows the shoreline c. 20 m above the present level. 
Present land-bound lakes and their outflows above this level are hatched. Fig. 10b shows the shoreline c. 15 m 
above the present level.



• H101
• H 102

H 127 ★ • H 128

• M 406
• N 405

200m

Fig 11. Släbroristningarna samt andra relevanta forn- 
lämningar efter revideringen inom ett lokalt område. 
Fornlämningarna har åsatts RAÄ-nr (t ex N 340 = 
Nyköping 340; H 52 = Helgona 52). Den heldragna 
strandlinjen motsvarar 20 m över nuvarande havsni
vå; den streckade linjen motsvarar 15 m. Lantmäteri
verkets preliminära kurvkoncept för revideringen bil
dar underlag för redovisade strandlinjer.
The Släbro rock-carvings and other relevant archae
ological sites after the revised survey of a restricted 
area. Solid line - the shoreline 20 m above the present 
sea level. Dashed line - 15 m above the present sea 
level.

Släbro-ristningen
★ Hällristning
• Älvkvarnsförekomst 

Ä Gravfält, bronsålder/
äldsta järnålder 
Stensättning, bronsålder/ 
äldsta järnålder

trakten (Miller 1982, okalibrerade värden), med en avräkning med 15-20 % för aktuella 
isobaser (Åse & Bergström 1982). Enligt samma bedömning är 15-meterskurvan (fig 10b) 
relevant för tiden 700-600 f Kr, således yngre bronsålder. En kalibrering av de okalibre
rade 14C-åren i Millers kurva, enligt Clarks metod (Clark 1975), d v s kalenderår erhålles, 
ger en förskjutning bakåt i tiden med ca 200 år för yngre bronsålder och ca 300 år för den 
äldre.

De utlagda begyggelseområdena i fig 10a och b kan ses som modeller, baserade på det 
reviderade materialet. Alla områden som markerats på en och samma karta med gemen
sam höjdnivå över havet har sannolikt ej existerat samtidigt eller med den utsträckning
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som här har valts. Fig 10a med 20-meterskurvan visar emellertid att Släbrolokalen, om 
den överhuvud taget existerade då, låg vid mynningen av den mycket smala havsarm, 
som Nyköpingsån då bildade mellan sjön Långhalsen i nordväst och en inre skyddad 
havsvik i sydöst. Således ett strategiskt viktigt läge både ur kommunikationssynpunkt 
och med avseende på lämplig lokalisering av boplatser.

Av fig 10b framgår att under loppet av yngre bronsålder avsnörs förbindelsen formellt 
från havet, genom att en pasströskel härvid har bildats (markerad av 15-metersnivån) 
strax nedanför Släbro vid forsarna vid Harg. Denna isostatiska process kan givetvis ha 
haft en väsentlig betydelse för lokaliseringen av hällristningarna i närheten av just denna 
plats. För en uppfattning av den lokala strukturen är relevanta fornlämningar markerade 
på fig 11. Av denna framgår bl a att ytterligare en hällristningslokal är belägen ca 300 m 
nordöst om den stora Släbrolokalen, på den klippspets som här sköt ut i den dåtida 
havsviken (RAÄ Nyköping 410). Denna hällristningslokal är betydligt mindre men med i 
princip samma typ av figurer som vid den stora hällristningen.

En avslutande hypotes blir att Släbrolokalen kan ha fungerat som en central plats för flera 
bebyggelsegrupper inom regionen, möjligen inom ramen för ett stamsamhälle, och såle
des fungerat inom en högre samhällsnivå, gemensam för flera grupper.

Släbro och Släbron

Omedelbart söder om Släbroparken har tidigare gården Släbro legat, nu platsen för 
Oppeby skola. 300 m väster därom, intill och söder om Nyköpingsån, ligger ett stort 
yngre järnåldersgravfält (RAÄ Nyköping 5) i ”Släbro hage”, som kan knytas till Släbroen- 
heten. På motsatta sidan i Helgona socken ligger ytterligare ett gravfält av liknande typ, 
som troligen har ett samband med den sedan en tid tillbaka övergivna byn Broby 
(resterande byggnader nedbrända hösten 1984). På bägge sidor om ån, som förutom gräns 
mellan Helgona och S:t Nicolai socknar tillika utgör den gamla gränsen mellan Rönö och 
Jönåkers härader, har vi således två bebyggelseenheter där ordet bro ingår i namnen. I ån 
mellan de båda gravfälten har vid skilda tillfällen två runstenar påträffats, nu uppställda 
på gravfältet i Släbro hage helt nära stranden. På den norra stenen lyder texten i 
översättning: ”Håmund (och) Ulv reste denna sten efter Rolv, sin fader, Öborg efter sin 
man. De ägde byn Släbro, Frösten (och) Rolv, dugande män” (Brate & Wessen 1924-36; 
Strid 1980; Wachmeister (red) 1984). Här omnämns således byn Släbro på runstenen, den 
senare troligen tillkommen i början av 1000-talet (Strid 1980 s 188). Byn Släbro synes 
faktiskt ha fått sitt namn efter en brokonstruktion, som här övertvärat ån. För en tolkning 
av förleden Slä-, se Strid 1980.

Faktum är att svaga spår av en hål väg kan anas strax öster om de två runstenarna, ledande
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Fig 12. Teckning i blyerts av Släbron (RAÄ Nyköping 391) i Nyköpingsån, sedd från söder. Avritning och 
bearbetning Ronnie Jensen efter originalteckning i inventeringsboken av Kjell Linnér.
Drawing of the bridge, Släbron, across the river, Nyköpingsån. Viewed from the south.

ner mot släta berghällar invid ån. Mittemot, på norra stranden, kan ytterligare två 
hålvägar ses löpa upp mellan gravhögarna, varav den västra är tydligast avsatt i terräng
en. Uppenbarligen föreligger här en förhistorisk vägsträckning, och en till denna sam
manhörande övergång över ån. Men var är bron? Schnell (1944 s 26) anför att i strömfå
rans mitt kan man ”ännu känna spår av en brokista”.

1 samband med revideringen 1984 råkade Kjell Linnér närmast av en slump besöka 
platsen samtidigt som ån hade extremt lågt vattenstånd (just denna dag, troligen beroende 
på att vattnet ”stängts av” uppströms vid Täckhammar). Härvid framträdde den tidigare 
gäckande ”bron”. Anläggningen har närmast karaktären av en brobank, ca 50 m lång och 
2-6 m bred, bestående av i regel 0,2 - 0,4 m stora stenar. I strömfårans mitt är ett 3-4 m 
brett avbrott, troligen för båttrafiken. Sannolikt är det grundpartierna av en ursprungli
gen något mera omfattande anläggning som nu kvarligger. Anläggningen fotograferades 
påpassligt av Linnér innan den efter några timmar åter så sakta försvann i vågorna, när ån 
återtog sitt "normala” vattenstånd. En blyertsteckning av brobanken kan ses påfig 12.
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Tunabergsområdet

Den tredje zonen utgörs av Kolmårdens östligaste utlöpare mot Östersjön och Bråvikens 
mynning. I norr markeras det vidsträckta skogs- och bergsområdet av mäktiga förkast- 
ningsbranter ner mot Kilaåns dalgång, likaså i söder mot Bråviken, där bergen alltsomof- 
tast stupar brant ner i vattnet. Området utgjorde under medeltid och senare Tuna 
bergslag, med tämligen omfattande järn- och kopparframställning. Spår efter betydligt 
äldre bosättningar finns dock.

Ett mindre antal gropkeramiska boplatser har registrerats på sedimentavsatser ovanför 
25-meterskurvan mot Bråviken. Den största är belägen vid Skarastugan, och kan närmast 
betecknas som ett stort sammanhängande boplatskomplex utmed en sträcka av ca 400 m 
(N - S). Dessa boplatser skall ses i samband med de gropkeramiska bosättningar, som i 
liknande avsatslägen förekommer mot väster utmed Bråviken. Säter- och Fagervikbo- 
platserna kan här nämnas som kända exempel inom denna miljö.

Bronsålderns och den äldsta järnålderns bosättningar avslöjas av de på höjder och 
avsatser, i spridda grupper belägna rösena och röseliknande stensättningarna, i anslut
ning till den nu centrala delen av Tunabergsbygden öster om kyrkan och Koppartorp. 
Överbosjön utgör en avsnörd rest av den skyddade vik, som utgjorde det inre partiet av 
det långsmala sund som från öster här sköt in bland berg och morän. Av detta sund 
återstår nu Skarasjön, Mellsjön och den igenväxta Långsjön. Sundet kan följas på kartan 
utmed 15-meterskurvan. Ett annat sund, kortare och framför allt smalare, har gått förbi 
nuvarande Skarastugan med den där befintliga gropkeramiska boplatsen, ner mot Gul- 
längsberget, där flera stora rösen, det största 30 m diam och intill 2 m högt, samt några 
morfologiskt ovanliga rektangulära stensättningar, sannolikt markerar infarten till den 
inre, topografiskt skyddade bebyggelsen. Liknande rösen återfinns även på Dragsberget 
ovanför Långsjön, där även namnet på den yttre viken. Dragsviken, markerar att leden 
fortfarande nyttjades ett tag efter det att sundet mellan Långsjön och Dragsviken hade 
grundats upp.

En begränsad yngrejärnåldersbosättning utan klar kontinuitet in i historisk tid, markeras 
av tre gravfält och några spridda högar och stensättningar vid Ytterbo och Stora Skara.

Äldre järn- och kopparframställning i Tuna bergslag

Den stora kolonisationen av det nuvarande Tunaberg får rimligen sättas i samband med 
den under medeltid begynnande bergshanteringen i området. Vid förstagångsinvente- 
ringen 1947 och 1958 antecknades endast fyra hyttplatser i Tunabergs socken. Dessa är 
Övershyttan (Torshyttan ?), Övershyttan, Hackhyttan samt Ingolfshyttan. Efter revide
ringsinventeringen föreligger över trettio lokaler där hyttdrift har kunnat beläggas. I
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några få fail finns äldre uppteckningar på hyttor, vilka numera ej med säkerhet kan 
lokaliseras till en bestämd plats. Sådana är t ex ”Ekebergx hytte” (även ”Ekebergzhyt- 
ta”) och ”Ginteshytta” (köpebrev där riksföreståndaren Sten Sture d ä år 1494 köpte 
huvudgården Ytterbo med underlydande gårdar och hyttor; Persson 1979 s 78). I ett par 
fall har hyttplatser registrerats, där det är möjligt att hyttan ägt ett äldre namn än det 
nuvarande gårdsnamnet. Så kan vara fallet vid Ålbäck (RAÄ Tunaberg 159) och i 
synnerhet vid Nygran (RAÄ Tunaberg 353). De registreradse lokalerna finns tabellariskt 
sammanställda i slutet av artikeln med äldsta belägg och andra uppgifter kortfattat, som 
kan vara av intresse. Lokalerna kan även ses på fig 13.

Det har inte varit möjligt att belägga någon s k lågteknisk järnframställning i området, 
dvs framställning av järn i blästerugnar. Jag vill inte helt utesluta möjligheterna av att 
sådan framställning kan ha förekommit, men bedömer det som mindre sannolikt. Inga 
tecken tyder för närvarande på att denna typ av järnframställning har bedrivits i den trots 
detta anrika Tuna bergslag.

Endast några få ord skall här nämnas om de järn- och koppargruvor, som finns inom Tuna 
bergslag. Vid revideringen eftersträvades en så fullständig registrering som möjligt av 
dessa. Om man bortser från klara skärpningar av sent snitt, har närmare 90 gruvhål på ca 
45 platser registrerats i Tunabergs socken. Dessa markeras tillsammans med namn eller 
upplysningstext på de kommande kartorna.

Materialet angående den äldre järn- och kopparframställningen är ändock svåröverskåd
ligt och svårtolkat. Följande redogörelse över utvecklingen inom Tuna bergslag får dels 
ses som en kort sammanfattning av tidigare uppfattningar i ämnet, dels som en preliminär 
presentation och tolkning av det material som framkommit vid revideringen.

Järnframställning har sannolikt begynt i området åtminstone under loppet av 1300-talet. 
Det äldsta kända skriftliga belägget för bergshanteringen inom den dåtida Tuna socken är 
från år 1417 (Tunaberg utbröts som egen socken eller egentligen kapellförsamling 1626— 
27, kyrka hade emellertid uppförts redan 1620 i byn Koppartorp, centralt i bygden). Det 
äldsta belägget utgörs av ett donationsbrev, utfärdat av frälsekvinnan Cristin Röriksdot- 
ter, och ställt till Vadstena kloster, där hon till klostret skänker godset Rocklösa (nu öde 
och R-markerat vid revideringen 1984) öster om Nävekvarn, innefattande några underly
dande torp samt bl a ”hyttom oc hyttostadhum” (Persson 1979 s 77; Ljung 1964; Edberg 
1984; Danielsson 1984). Trots att brevet utfärdades först 1417 dog Cristin Röriksdotter 
redan år 1387, varför belägget får tolkas som att bergshantering pågick, dock troligen i 
blygsam utsträckning, redan under andra hälften av 1300-talet, och möjligen ännu tidiga
re. Brevet får därför tolkas som en förnyad utfästelse (avskrift) av en tidigare donation, 
troligen utfärdad 1384 (Ljung 1964).

I ett privelegiebrev utställt av Erik av Pommern framgår att denna tidiga bergshantering 
var knuten till Nävekvarnsområdet nära B råviken. Området betecknas nämligen som 
”Naeffwabergh”, en benämning som återkommer även senare under 1400-talet men även
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Fig 13. Karta utvisande hyttplatser i huvudsakligen Tuna bergslag. Södermanland, registrerade i samband med 
fornminnesinventeringen för den Ekonomiska kartans revidering. RAÄ Tunaberg 1 och 2 reviderades 1979. Det 
nordvästra bladet av Ekonomiska kartan (markerat särskilt), 9 H 2b Tuna, kommer att revideras under år 1985. 
Smeltinghouses registered in connection with the archaeological survey.
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under 1500-talet (Persson 1979:78). Först 1513 möter namnet Tunaberg i de skriftliga 
handlingarna (OAU).

Under 1400-talet tycks järnhanteringen ha varit tämligen lönsam. I Vadstena klosters 
jordeböcker för 1400-talet möter ett trettiotal bebyggelseenheter, som till klostret betalar 
avrad i järn (i osmundar). I jordeboken för år 1447 möter ett knappt tjugotal gårdar med 
järnavrad. De med belagd hytta på gårdarna är främst Rocklösa, Lilla Uttervik, Pelltorp, 
”Gamla hyttäng”, Hackhyttan, Ingolfshyttan och Nävekvarn. Andra nu ej lokaliserade 
hyttplatser är ”Hyttäng” och "Gamla hyttdammen”. Gårdar som här omnämns i jordebo
ken, men som troligen ej ägt egen hytta utan varit delägare i andra hyttor, är Grimstorp, 
Häradstorp (Östanrum), Alstorp, Pella Erikssons torp, Stenarsgården och Lassarikagår- 
den (Edberg 1984; S Rahmqvist och G Magnusson muntliga meddelanden). Under senare 
delen av 1400-talet betalas avraden till klostret i pengar, således ej i järn, vilket möjligen 
kan tolkas som en svacka i områdets järnframställning eller som direktiv från klostret. 
Med smärre variationer och tillägg möter samma enheter under 1400-talets jordeboks- 
uppteckningar.

Som ett led i reformationen 1527 drogs bl a Vadstena klosters jordegendomar samt 
klostrets ”Näveberg” in till kronan (Gustav Vasas reduktion). I Gustav Vasas jordebok 
av år 1551 skattar man ånyo i järn. 1 1560 års jordebok räntar ett femtiotal gårdar i Tuna 
socken i järn (Persson 1979). Vid Gustav Vasas reduktion kom bl a Nävekvarn i kronans 
ägo och förvandlas till ett kronobruk. Redan 1571 doneras emellertid Nävekvarn av hertig 
Karl till ståthållaren på Nyköpingshus Peder Christersson (Sjöblad), skriven till Flättna.

Under början av 1600-talet omstruktureras och koncentreras järnhanteringen ytterligare. 
Nävekvarns bruk anläggs 1623 av bröderna de Besehe en bit upp i Näveån (troligen RAÄ 
320), men flyttas redan i början av 1660-talet en bit nerströms, närmare Bråviken (RAÄ 
323), (Karlsson 1934 s 38). Utländska kapitalägare behärskar nu i stor utsträckning 
marknaden.

På grund av de många och långa krigen uppförs nu flera styckebruk. Sådana har funnits 
bl a vid Bränn-Ekeby på gränsen mellan S:t Nicolai och Bergshammars socknar (RAÄ 
Nyköping 361), och vid Fada i Tuna socken (RAÄ 66). Även Nävekvarn blev styckebruk 
(RAÄ 323). I samband med denna omstrukturering och koncentration av järnframställ
ningen, till stor del med annan inrikning än tidigare, läggs sannolikt de flesta mindre 
enheterna ner (Hackhyttan, Ingolvshyttan, Frankhyttan, Buskhyttan, Ormdals hytta 
m fl).

Den äldsta kopparframställningen i Tunaberg kan närmast beskrivas som dunkel. Att 
flera koppargruvor, som återupptogs under framför allt 1700-talet, har gamla anor kan 
anses som klarlagt. Detta gäller inte minst Koppartorps storgruva. Troligen har den äldre 
kopparframställningen haft en viss betydelse, men den finns ej klart avsatt i skriftliga 
handlingar. Det kan emellertid konstateras vid besök på olika hyttplatser, att på åtskilliga 
av dessa ingår både koppar- och järnslagg i varpen. På ett dussintal hyttplatser kan
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kopparslagg konstateras, oftast med intilliggande järnslagg. Exempel härpå är Hackhyt- 
tan, Ingolvshyttan, Skyrshyttan, Frankhyttan, Lilla Utterviks hytta, Pelltorps hytta, 
Övershyttan (Torshyttan?) samt Buskhyttan. Se här även den tabellariska sammanställ
ningen längre fram. Förhållande får tolkas så att på en och samma plats överlagrar flera 
olika strukturer varandra, funktionellt och kronologiskt.

Under 1600-talet pågår sannolikt kopparhantering i viss utsträckning. Lokaliseringen av 
kyrkan till Koppartorp och den där befintliga Storgruvan kan möjligen ses i detta 
sammanhang. I mitten av 1700-talet får kopparbrytningen större omfattning, bl a i Stor
gruvan bryts koppar, och kopparmalm smälts vid Tidkehyttan (RAÄ Tunaberg 239). I 
slutet av 1700-talet anläggs ett kopparverk i Nävekvarn, varvid Tidkehyttan sannolikt 
läggs öde (Danielsson 1984). Detta utgjorde den sista fasen av hyttdriften i Tuna bergslag.

Genom revideringsinventeringen 1984 föreligger nu för första gången ett samlat material 
med en enhetlig beskrivning och bedömning (hyttplatser och gruvor) tillgängligt i forn- 
lämningsregistret för allmänheten - ett material som bör kunna ligga till grund för en 
fortsatt och fördjupad forskning inom detta intresanta och viktiga ämne.
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Tabellarisk sammanställning sockenvis över hyttplatser i huvudsakligen Tuna bergslag, 
registrerade i samband med fornminnesinventeringen för den Ekonomiska kartans revi
dering i Södermanlands län.

äb = äldsta belägg 
G.V. = Gustav Vasas jordebok 
V. kl. =Vadstena klosters jordebok 
OAU = Ortnamnsarkivet i Uppsala 
RAÄ = Riksantikvarieämbetet

TUNABERGS SOCKEN 
RAÄ nr 1 Torshyttan?

2 Övershyttan 
8 Hackhyttan

17 Ingolvshyttan

143 Skyrshyttan

146 Frankhyttan

159 Ålbäck 
169 St Uttervik

203 Grishyttan

239 Tidkehyttan

245 Ormdals hytta

255 Kestorps hytta 
293 L:a Uttervik

305 Präst-Uttervik

308 Rocklösa hytta

309 Pelltorps hytta

313 Skeppsvik 
320 Nävekvarn

323 Nävekvarn

332 ’’Gamla hyttäng”
333 Nyhyttan

kopparslagg (Danielsson 1984, Edberg 1984)
äb 1551 (OAU), järnslagg (Danielsson 1984, Edberg 1984)
äb 1447 (V. kl., järnavrad), mycket järnslagg belagd (Nihlén 1936,
Persson 1979, Danielsson 1984, Edberg 1984)
äb 1447 (V. kl., järnavrad), mycket järnslagg, lite kopparslagg (Nihlén 
1936, Persson 1979, Danielsson 1984, Edberg 1984) 
äb 1500-talet, i övrigt 1680 (OAU), kopparslagg och eventuell järnslagg 
(Nihlén 1936, Danielsson 1984, Edberg 1984)
äb 1551 (G.V., järnavrad), kopparslagg belagd (Danielsson 1984, Ed
berg 1984)
säteri 1593, hytta ej omnämnd (Tunabergsbygden 1960) 
äb 1300-tal (hytta senare ?), i övrigt G.V. 1551 med järnavrad (Tuna
bergsbygden 1960, Danielsson 1984, Edberg 1984) 
äb 1300-tal?, i övrigt 1494 (V.kl., järnavrad), järn- och kopparslagg 
belagd (Tham 1852, Karlsson 1934, Nihlén 1936, Karlsson 1976, Per
sson 1979, Danielsson 1984, Edberg 1984)
äb 1551 (G.V., järnavrad), 1753 anläggs kopparhytta (Nihlén 1936, 
Danielsson 1984, Edberg 1984).
äb 1513 (förvärvsbrev Hans Brask), 1551 G.V., järnavrad (Persson 
1979, Danielsson 1984, Edberg 1984) 
äb 1551 G.V..järnavrad (Danielsson 1984, Edberg 1984) 
äb 1447 (V.kl., järnavrad) gott om kopparslagg + järnslagg förekom
mer (Nihlén 1936, Danielsson 1984, Edberg 1984) 
äb 1473, V.kl., järnavrad (Tunabergsbygden 1960. Persson 1979, Da
nielsson 1984)
äb 1417 "med hyttom oc hyttostadhum", donationsbrev till V. kl., 
återgår på äldre donation 1380-talet (Ljung 1964, Persson 1979, Da
nielsson 1984, Edberg 1984)
äb 1447, V.kl., järnavrad, kopparslagg och ev. järnslagg belagd (Nih
lén 1936, Edberg 1984) 
tradition om hytta (Danielsson 1984)
äb 1447 (V.kl.,järnavrad), 1446 ej i bruk, 1623 anläggs styckebruk som 
1661 flyttas till RAÄ nr 323 (Tham 1852. Karlsson 1934, Persson 1979, 
Danielsson 1984, Edberg 1984)
styckebruk 1661 (flyttat från RAÄ nr 320), bränt 1719, återuppbyggt,
kopparverk i slutet av 1700-talet (Tham 1852, Karlsson 1934, Persson
1979, Danielsson 1984, Edberg 1984)
äb 1447, V.kl., järnavrad (Danielsson 1984, Edberg 1984)
äb 1447 V.kl., järnavrad, kopparslagg belagd (Nihlén 1936, Persson
1979, Edberg 1984)
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340 Jogershyttan äb 1545 öde, bebyggt 1550 (Sörml. landskapshandlingar Riksarkivet, 
Danielsson 1984, Edberg 1984)

343 Buskhyttan äb 1494 (förvärvsbrev, lydande under Ytterbo), koppar- och järnslagg 
(Nihlén 1936, Persson 1979, Danielsson 1984, Edberg 1984)

353 Nygran hyttan ej omnämnd, slaggvarp + hyttgrund

TUNA SOCKEN
RAÄ nr 65 Palstorps hytta

66 Fada kronobruk
slaggvarp
1627 anläggs styckebruk (Tham 1852, Karlsson 1934, Persson 1979, 
Danielsson 1984)

76 Pilthyttan 1500-talet, kopparslagg + eventuell järnslagg belagd (Nihlén 1936, 
Danielsson 1984)

77 Fågelhyttan 1500-talet. kopparslagg + eventuell järnslagg belagd (Nihlén 1936, 
Danielsson 1984)

94 Gälkhyttan 1500-talet, kopparslagg + eventuell järnslagg belagd (Nihlén 1936, 
Danielsson 1984)

BERGSHAMMARS SOCKEN 
RAÄ nr 29 Kärrboda hytta äb 1494, köpebrev lydande under Ytterbo i Tunabergs socken, tidigare 

Tuna socken (Schnell 1953, Persson 1979, Danielsson 1984)
86 Vinterhyttan
90 Glashyttan
93 Rävshyttan

1500-talet (Schnell 1953, Danielsson 1984)
1500-talet (Schnell 1953)
1500-talet (Schnell 1953, Danielsson 1984)

NYKÖPINGS STAD (F.D. S:T NICOLAI SOCKEN)
RAÄ nr 361 Bränn-Ekeby äb 1494 "Ekeby hytte” köpebrev under Ytterbo; 1615 anläggs stycke

bruk med "fransysk" ugn (Tham 1852. Karlsson 1934, Schnell 1953, 
Persson 1979, Danielsson 1984)

366 Bottenkarshyttan 1500-talet, tidigare i Bergshammars socken (Schnell 1953, Danielsson 
1984)

415 Smedshyttan 1500-tal (Danielsson 1984)
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Summary

This paper deals with the survey of ancient monuments for the revision of the Economic 
Map of Sweden in the province of Södermanland in Eastern Middle Sweden. The revision 
started in 1984 and will continue for three years. The first season, 1984, included mainly 
the coastal zone from Trosa in the northeast to Tunaberg close to Bråviken in the 
southwest. The town of Nyköping is located in the central part of the area.

A total of 1,458 sites were registered during the survey. This can be compared with 679 
sites registered during the first survey in the 1950s. Concerning ancient monuments from 
prehistoric times, more than 3,500 remains in almost 500 places were registered in 1984. 
This implies an increase in the number of prehistoric remains by c. 10% and in the 
number of sites by c. 20%.

The author has divided the area in three zones which are separately discussed in the text. 
Zone 1 includes most of the coastal zone, with parts of both the mainland and the 
archipelago. Zone 2 includes Kilaån and Nyköpinsån close to Nyköping, with adjacent 
valleys and sediment deposits. Zone 3 includes the hilly southwestern parts of the area, 
between Kilaån to the north, Bråviken to the south, and the Baltic Sea in the east.

In zone 1 the author mainly discusses remains in the archipelago which indicate seasonal 
fishing and hunting during the Medieval period.

In zone 2, where the majority of ancient monuments are found, the author presents the 
sensational discovery of a rock-carving site, just outside Nyköping, adjacent to Nykö- 
pingsån. This is the largest known rock-carving site in Södermanland and includes ca. 440 
designs and ca. 260 cup-marks. The designs are unique and have the shape of ”frame" and 
circular figures, several with human attributes. The ”traditional" types of designs as 
ships, footsoles and domestic animals, are not present there.

In zone 3 the author mainly deals with early iron and copper production, dating from the 
Medieval period. During the course of the resurvey more than 30 sites with remains of 
smeltinghouses and slag were registered, mainly in Tunaberg parish. These remains may 
be seen as important basic data for further research on the early iron and copper industry.
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Revideringsinventering i Norrbottens län 1984

Lennart Klang

Fornminnesinventeringen i Norrbottens län påbörjades under 1984. Samtidigt inrättades 
ett regionskontor i Luleå, Df-norr.

Arbetsområde inom BD-län
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Rösaringkomplexet

David Damell och Kerstin Ostmark

Rösaringkomplexet ligger i Låssa sn, Uppland och består av en labyrint, ett gravfält och 
en rak väg med en stensättning i sin norra ände. Komplexet är hittills unikt i landet. Detta 
förhållande jämte en snabbt uppblossande diskussion om hela komplexets ålder medför
de att man från Riksantikvarieämbetets sida beslöt att genomföra mindre sonderingsun- 
dersökningar på platsen. Undersökningarna utfördes i samarbete med Stockholms läns 
Hembygdsförbund som två enveckorsundersökningar i augusti 1981 och september 1982.

Fornlämningsmiljön
Rösaringkomplexet ligger på en rullstensås, som når ca 60 m ö h och har flera utvecklade 
strandterasser. Vid åsens södra fot utbreder sig mosand och åkerlera. Vid Källtorp finns 
en kallkälla (Geologiska kartan 1862, bladet Fånö V.Ö 32, Aa no 8).
Området är mycket rikt på fornlämningar. De flesta ligger i impedimentmark vid över
gången från odlingsjord. Inom en radie av omkring 1 km från Rösaring är närmare 30 
fornlämningar registrerade (fig 1). Det stora flertalet ligger öster och sydost om Rösaring. 
Flera fornlämningar har undertiderna blivit skadade och en del har helt försvunnit. Enligt 
i ATA nedtecknade muntliga uppgifter från 1902 är många gravar förstörda mellan Sanda 
prästgård och Tibble.
Flera smärre undersökningar har företagits i området. 1600-talskartor saknas. Den äldsta 
kartan avser en arealavmätning 1726 i Albrunna by (Länsstyrelsen i Stockholms län, 
lantmäterienheten).

På åsryggens södra platålika ände finns ett gravfält (nr 23), en labyrint (nr 24) samt en 
väganläggning (fornl nr 85:1). Gravfältet består av sex registrerade anläggningar: fyra 
rösen och två högar. Dessutom finns här några små stensättningar registrerade vid 1981 
års undersökning av platsen. En av högarna berördes av första årets rösaringundersök- 
ning som närmare beskrivs nedan. Ett C 14-prov från vägens anslutning in i högen gav 
dateringen vikingatid. Fornlämningarna ligger med en storslagen utsikt över Mälaren (fig 
2).
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Fig 2. Grafältet fornlämning 23 ligger på en 60 m hög ås med vid utsikt över Mälaren. Foto RAÄ/Du. 
The cemeteiy is situated on a ridge, with an extensive view of Lake Mälaren.

I åsens utflackande sydöstra fot på nivån 25-30 m ö h ligger boplatsrester (nr 19), som vid 
fornminnesrevideringen 1979 hade en synlig utsträckning på 40x75 m. De består av fem 
skärvstenshögar, sju skärvstensvallar och tre vallomgivna gropar. Skärvstensanlägg- 
ningar som dessa indikerar en datering till bronsålder; en kunskap vi fått genom under
sökningar.
Ytterligare en ringförmig vallanläggning (nr 84) kan vara en kolbotten. Vid gården Stora 
Ekeby, vid åsens fot, finns flera registrerade gravfält.
Nr 20 består av 33 högar, 105 runda stensättningar, en treudd och en rest sten. Nr 21 
består av två högar och fyra runda stensättningar. Nr 18 är ett gravfält norr om Stora 
Ekeby. Det utgörs av ett tjugotal högar och ca 40 runda stensättningar.
På fornlämning 20 har flera smärre undersökningar företagits enligt tillgängliga uppgifter i 
AT A.
1928 tillvaratog G-A Hellman ett lerkärl med brända ben i ett brandlager under en hög i en 
grustagskant alldeles nordnordväst om mangårdsbyggnaden (dnr 1459/28). 1929 tillvara-
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tog I. Källström ytterligare ett lerkärl med brända ben (dnr 4999/29).
1938 undersökte N P Tidmark två anläggningar; ett ”jordblandat röse” i vilket nit- och 
spikfragment samt brända ben med 13 falanger av hund eller björn framkom i en halvme- 
tervid och 0,3 m djup grop i ursprungliga markytan under stenpackningen, samt en hög 
med kärnröse, delvis nedrasad i grustag, innehållande ett brandlager och en 20x25 cm stor 
stenkista enligt rapporten. Kistan innehöll krukskärvor, harts och brända ben. Dessutom 
påträffades nit- och spikfragment, brända ben och en fragmentarisk benkam. I en delvis 
nedrasad grop i ursprungliga markytan påträffades järnfragment, en gulröd glasflusspär- 
la, brända ben och kol (dnr 3177/40).
1962 undersökte U E Hagberg en skadad hög. Fynden bestod av krukskärvor och brända 
ben (dnr 251/63).
De ovan beskrivna gravfälten kan dateras till yngre järnålder. Gravskick och fynd från 
1938 års undersökning antyder kanske en tidigare datering.

Två åkerholmar ca 250 m öster om Stora Ekeby har var sitt gravfält. Det ena (nr 17) 
bestod vid revideringen 1979 av två högar och tre runda stensättningar - en halvering av 
antalet anläggningar sedan förra inventeringen 1951. Det andra (nr 30) är på grund av 
grustäkt och svår vegetation inventerat som en hög och högst fem runda stensättningar. 
Om dessa båda gravfält ska knytas till Stora Ekeby-komplexet eller inte är omöjligt att 
avgöra. Inte heller kan utan undersökning avgöras om alla gravfälten är samtida, vilket 
kunde tyda på flera bebyggelseenheter, eller har tillkommit under en längre tid.

På impedimentmark i sydost, åtskiljt från Stora Ekeby av ett ca 400 m brett område med 
odlingsjord ligger Leran, som enligt ekonomiska kartan har torpbebyggelse. Här har 
inventerats husgrunder (av okänd ålder) och två gravfält. Det ena (nr 25) består av ett 
tiotal runda stensättningar. Det andra (nr 26) bestod vid inventeringen 1951 av fem högar, 
sex rektangulära och 17 runda stensättningar samt två resta stenar. Vid revideringen 1979 
noteras att de runda stensättningarna uppgår till högst 15 stycken. Därtill finns ”ett tiotal 
fragmentariska förhöjningar och stenanhopningar, vilka ej kan bestämmas”. En osäker 
rundad stensättning (nr 17) är dessutom registrerad.

Ytterligare ett par hundra meter mot söder finns ett gravfält (nr 27), som 1951 bestod av ett 
femtiotal högar och stensättningar. Tidens tand och grustäkt har medfört att endast två 
högar och 14 runda stensättningar återstod 1979. Med anledning av de omfattande 
skadorna företog UV 1981 dels en kartering (varvid 21 anläggningar registrerades) av 
återstående delar, dels undersöktes två skadade låga högar, den ena var fyndtom och den 
andra innehöll en mörkfärgad nedgravning med brända ben och en bronsring, dels 
genomsållades schaktmassor och reparerades skador. Vid sållningen påträffades brända 
ben, krukskärvor, nitar och spikar av järn samt del av en sölja av järn med bronsnitar. En 
preliminär datering av det undersökta materialet anges till yngre järnåldern, troligen inte 
dess senare del (muntlig uppgift från M Summanen).

Vid Lilla Ekeby något längre mot söder, men fortfarande i gränszonen mellan odlingsjord 
och impedimentmark, är en stensättning (nr 72) registrerad. I samma område, längre åt
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sydväst, är tre husgrunder registrerade tillsammans med en osäker stensättning (nr 73). 
På 1726 års karta finns här en bebyggelse om fem hus omgivna av äng och mulbete.

På storskifteskartan 1767-68 är Tibble en bebyggelse med två hus (utan skorsten) i samma 
område som fornlämning 28; en fornlämningsliknande förhöjning, sannolikt naturbild
ning enligt inventeringen. Ca 700 alnar längre åt söder finns fem små hus, tre av dem 
återgivna med skorsten. Det mellanliggande området upptas av åkrar. Ägofiguren över
ensstämmer väl med nuvarande ägoform och storlek på ekonomiska kartan. Den norra 
bebyggelsen ligger under Säbyholm (Tibble 1:1), övriga under Ekeby (1:1,2:1, resp 3:1), 
enligt texten till kartan.

1 området mot BjörköQärden i väster finns registrerade enstaka stensättningar.

Vid Säbyholm och Låssa kyrka, knappt 1 km nordost om Stora Ekeby, ligger de 
registrerade fornlämningarna tätt.

Vid kyrkan, vars ursprung räknas från 1100-talets slut eller 1200-talets början (Sveriges 
Kyrkor Uppland. 1956), finns två högar (nr 1).

Sedan 1914 står runstenen U 625 (nr 2) vid nuvarande Säbyholmsskolan. Stenen omtalas 
första gången i Ransakningarna, då den stod ca 2 km längre åt norr vid Spånga, under 
herrgården Toresta (som i förbigående sagt har gravfält med högar och stensättningar, nr 
14). Den bevarade inskriften lyder i översättning: ”. . . och Gudlev och Björn. . . läto 
resa. . . sin. . .” (Sveriges runinskrifter 1949). En föga upplysande text således.

Två gravfält ligger mellan kyrkan och skolan. De består av en hög och 14 runda stensätt
ningar (nr 3) respektive 15 runda stensättningar och kulturlager? (nr 4), som på orten sätts 
i samband med det gamla Säby. Norr om kyrkan finns en hög och en rund stensättning (nr 
5) samt en hög (nr 6) och en hög och fyra runda stensättningar (nr 7), vilka senare 
tillsammans utgör rester av ett gravfält. Intill finns ytterligare en stensättning (nr 8). Ca 
200 m längre åt öster finns ett gravfält med sju registrerade runda stensättningar (nr 64). 
Dessutom finns en osäker stensättning (nr 76). I området finns terrasskanter och husläm
ningar.

Norr om Säbyholm och Ekeby-området finns endast ett fåtal registrerade fornlämningar.

Utgrävningen
Som ovan nämnts ligger på åskrönet längst i söder och med vid utsikt över Mälaren ett, 
sedan lång tid tillbaka, känt gravfält (fornl nr 23 i riksantikvarieämbetets fornlämningsre- 
gister för Låssa socken), bestående av två högar, 14 respektive 22 m i diameter och 1,5 
respektive 2,5 m höga (fig 3) jämte tre rösen, 12 - 16 m i diameter och 1,5 - 2 m höga. 
Gravfältet innehåller också tre stensättningar, varav några mycket små. Den största 
gravhögen haren rektangulär tillbyggnad i sydöst, 3,5-2,5 m stor och 0,1 m hög. Talrika
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Fig 3. Den största gravhögen på gravfältet fornlämning 23. Foto Raä/Du. 
The largest mound in the cemetery.

täktgropar ligger i anslutning till gravfältet, sannolikt rester av materialtäkter, uppkomna 
i samband med byggandet av gravarna. I anslutning till gravfältet ligger även den välkän
da labyrinten Rösaring (fornlämning nr 24).

Såväl gravfält som labyrint har varit kända sedan lång tid tillbaka, något som påpekats av 
John Kraft i en rapport till AT A den 29 augusti 1977. Bland annat nämner Kraft följande 
passus ur rannsakningarna efter antikviteter från 1672: ”På Sanda Ägorne, op i stoora 
Aåsen straxt wedh Wäderqwarnen, Ett Tröyenborgh af Steen lagdt til 15 warf om Kringh 
mykit Monumenterligit.” (Rannsakningar efter antikviteter, Band 1, Häfte I, s. 55. 
Uppsala 1960). Spår av väderkvarnen har för övrigt påträffats på gravfältet, bland annat 
så kallade navstenar med tydliga slitspår. Även Johan Hadorph, 1600-talsforskaren, 
nämner gravfältet och trojeborgen vid ”Rösa backe” (Kungliga Bibliotekets handskrifts
samling Ff 10. Manuskript bladen fanns fram till 1955 inbundna i slutet av manuskriptet till
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Fig 4. Ett parti av den 540 m långa och alldeles raka väganläggningens södra del. Utmed vänstra kanten 
avgränsas vägbanan av ett 2-3 m brett dike. Foto RAA/Du.
Part of the southern section of the road which is 540 in long and completely straight.

Johan Peringskiölds Monumentorum Sveo-Gothicorum, andra boken, Attundaland, 
Kungliga Bibliotekets handsskriftssamling Fh 3.).

Även 1700-talsforskarna Johannes Arenius och Lars Salvius har beskrivit "Rösaring”.

Labyrinten har senare också intresserat forskningen, bland annat Nils Sundquist i en 
artikel i tidskriften Uppland 1956 (Sundquist 1956) och nu senast Johan Kraft i ett par 
uppsatser (Kraft 1980 och 1984).

Områdets kanske märkligaste fornlämning uppmärksammades dock först under senare 
delen av 1970-talet. Då upptäckte nämligen några fornlämningsintresserade personer 
lagda stenrader längs åskrönet norrut från gravfältet vid Rösaring, stenrader som vid 
senare besiktning visade sig utgöra begränsningar för en 540 m lång väganläggning (fig 4), 
vilken kan beskrivas enligt följande (fornlämning nr 85:1): Väganläggning, 540 m lång
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Fig 5. Vägbanan kantas av rullstenar, som här nötts fram där väganläggningen korsas av en stig. Foto 
RAÄ/Du.
The roadway with a kerb of boulders.

(N4°V-S4°Ö). Vägkantens bredd är 5 - 6 m och vägbanans 3,3 - 3,6 m. Övertorvad. 
Vägbanan är kantad med 0,1 -0,3 m stora stenar, vilka ställvis kan iakttas där torvväxten 
är klen eller torven avnött (fig 5). Vägen begränsas i väster av ett dike, 0,1 - 0,5 m djupt 
och 2-3 m brett. Ett par 2 m breda ”broar” leder över diket. 1-1,5 m öster om vägen och 
parallellt med denna löper en rad gropar med ett inbördes avstånd av 3-3,5 m. Groparna 
är i allmänhet 1 m i diameter och 0,05-0,1 m djupa. Utefter en sträcka, 50 m lång, är en 
nerschaktning gjord för vägen. Schaktets djup är 0,4 m och dess bredd 3-4 m. (Beskriv
ningen hämtad från den karta över fornlämningsområdet (fig 6) som upprättades i augusti 
och september 1981 av Lars Löthman och Gerhard Winbergfrån Riksantikvarieämbetets 
sektion för fornminnesinventering. Alla inventeringsuppgifter härrör för övrigt ur forn
minnesinventeringens arkiv till Ekonomiska kartan.) Vägen ansluter till den största 
gravhögen i det tidigare nämnda gravfältet och utgår längst i norr från en anläggning, som
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Fig 6. Karta över fornlämning- 
skomplexet Rösaring. 1 söder lig
ger gravfältet (nr 23) och labyrin
ten (nr 24). Mellan den största 
gravhögen och en oval anlägg
ning i norr (nr 85:2) löper en 540 
m lång vägbank (nr 85:1) i nästan 
rakt nord-sydlig riktning. Kartan 
upprättad av L Löthman och G 
Winberg RAÄ/Df.
Fig. 6. Maps of the archaeologi
cal complex: in the south the ce
metery and labyrinth. The road
way runs in a north-south direc
tion from the largest burial 
mound to an oval feature in the 
north.

B a m e o t
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före nedan nämnda undersökning beskrevs enligt följande (fornlämning nr 85:2): stensätt- 
ning, närmast oval, 9 x 6 m (ÖNÖ - VSV) och 0,1 - 0,5 m hög. Delvis övertorvad och 
övermossad. Fyllning av 0,3 - 0,5 m stora stenar. Tre gropar, 0,1 - 0,3 m djupa.

Syftet med undersökningarna var följande: att upprätta en karta över fornlämningsområ- 
det och vägen vid Rösaring. Att klarlägga vägens konstruktion och förhållande till den 
stora gravhögen till vilken den ansluter. Vidare ingick det i målsättningen att närmare 
studera den anläggning i vägens norra ände, varifrån den utgår samt undersöka några av 
de gropar, som med viss regelbundenhet kan iakttagas längs vägens östra sida. Självfallet 
innefattades också anläggningarnas datering i målsättningen. En viss utvidgning av 
målsättningen för undersökningen av stensättningen i vägens norra ände skedde i och 
med 1982 års undersökning, som kom att omfatta en totalutgrävning av anläggningen. 
Karteringen av fornlämningsområdet, vilken redan tidigare omnämnts, utfördes 1981 och 
ger en utmärkt översikt över området med en rad viktiga detaljer i gravarnas och vägens 
konstruktion. Kartan är också kompletterad med uppmätningar av åsprofilen, utförda av 
ämbetets mätningsingenjör Lennart Eriksson. Redan tidigare har Johan Kraft upprättat 
en specialplan över labyrinten Rösaring (fornlämning nr 24).

Nämnda kartmaterial har legat till grund för beslut var grävningsschakten skulle läggas 
för att ge största möjliga arkeologiska utbyte i enlighet med nämnda målsättning.

Fornlämning 23

Schakt 1 upptogs i norra kanten av den största gravhögen på gravfältet, fornl nr 23, 
Rösaring, där väganläggningen ansluter till högen. Schaktets storlek var ca 3 x 3 m (fig 7).

Direkt under vegetationsskiktet i södra schaktväggen, profil AA-A (fig 8), vidtog ett tunt 
jordlager och därunder ett 0,05 - 0,15 m tjockt sand- och gruslager med enstaka upp till 
decimeterstora stenar. I underkanten av detta lager kunde ett tunt, närmast svart jord
skikt iakttagas. Därunder vidtog ett 0,2-0,3 m tjockt lager myllblandad sand. I profilväg
gens västra del gick detta lager ner till gamla markytan, synlig som en tunn, svart horisont 
i skärningen. I profilens östra del var det myllblandade sandlagret 0,15 - 0,2 m tjockt, 
varpå ett 0,05-0,1 m tjockt lager lerblandad mjäla vidtog. Under detta skikt följde så ett 
ca 0,1 m tjockt lager grusblandad sand, vilande direkt på den tidigare omtalade gamla 
markytan. Under detta tunna, mörka skikt vidtog ett decimetertjockt sandskikt, vilande 
direkt på s k svallgrus.
Beträffande profilerna A-B och B-C se presenterade ritningar (fig 9 a-b).

Gravhögens fyllning sträckte sig som mest 1,6 m ut i schaktet mot norr. Under högfyll
ningen, på ca 0,3 m:s djup under ytan, vidtog så ett 2,1 x 1,1 - 1,4 m stort område med 
lerblandad mjäla (fig 10), vilket mot väster begränsades av en gles rad av i nord-sydlig 
riktning liggande rullstenar 0,15 - 0,3 m stora. Raden var 2,2 m lång och har utgjort en
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Fig 7. Schakl I upptogs i norra kanten av den största gravhögen, där väganläggningen ansluter till högen. 
Före avtorvning. Foto RAÄ/Du.
Trench 1 placed at a point where the roadway meets the northern edge of the largest bitrial mound.

vägbanksmarkering. Även i schaktets nordöstra hörn kunde några rullstenar ca 0,3 - 
0,4 m stora framrensas, även de vägbanksmarkeringar. I övrigt förekom enstaka mindre 
rullstenar samt några små rullstenssamlingar inom undersökningsytan på växlande djup i 
schaktet.

I schakt 1 tillvaratogs sex jord- och kolprover. Proverna 1 och 2 uttogs direkt under det 
ovannämnda mjälaskiktet, prov 3 i den gamla markytan som beskrivs under profilen 
A A-A, proverna 4 och 5 i sanden på samma nivå som kantmarkeringsstenarna och prov 6 
under en av kantmarkeringsstenarna. Resultaten av analyserna av här nämnda prover 
redovisas längre fram i texten.
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Fig 8. Profil AA-A; södra schakt
väggen i schakt 1.
Fig. 8. South face.

A B

i

Fig 9a. Profil A-B; västra schakt
väggen i schakt 1.
West face.

C

f

I

XM9 r S70 Fig 9b. Profil B-C: norra schakt
väggen i schakt 1.
North face.
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hög fyllning

Fig 10. Plan över schakt 1. 
Plan.
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Fig 11. Schakt 2 drogs tvärs över väganläggningen. Vägbankens välvning och diket längs dess västra 
sida kan tydligt iakttagas. Foto RAÄ/Du.
Trench 2 across the roadway.

Schakt 2 drogs tvärs över väganläggningen ca 235 m norr om schakt nr I samt ett mindre 
schakt, schakt 2 A, drygt 3 m söder om östra delen av schakt 2 (ftg 11). Storleken på 
schakt 2 var 8,75 x 1 m (Ö-V) medan schakt nr 2 A var 2 x 1 m (Ö-V). Schaktets östra del 
skar över ett förmodat stolphål, ca 1,45 m i diameter. I schaktets västra del övertväras ett 
grunt dike.

Hela schaktet täcktes av ett ca 5 cm tjockt vegetationsskikt jämte förna med visst inslag 
av humus och kol. Därunder vidtog ett intill decimetertjockt lager, rödaktig sandblandad 
humus. I underkanten av detta lager påträffades vägskoningsstenar, rullstenarO,! -0,4 m 
stora och orienterade i nord-sydliga rader med ett inbördes avstånd av ca 3,4 - 3,6 m (fig 
12, 13 a-b). Mellan vägskoningsstenarna iakttogs ett skikt av småstensblandat grus, 
liknande ett ”bärlager”. På några ställen inom detta skikt påträffades också fläckar av 
mjäla, möjligen rester av en ursprunglig beläggningsyta. Öster och väster om vägen
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Fig 12. Schakt 2 har avtorvats och kantstenarna till vägbanan har rensats fram. Foto RAÄ/Du. 
Kerb stones of the roadway uncovered.

övergick sand-humuslagret utan markerad övergång i ett gult sand-gruslager. I "diket” i 
schaktets västligaste del var humus-sandskiktet kraftigare än i schaktet i övrigt. I schak
tets östra del iakttogs, som nämnts, en stolphålsliknande fördjupning, som dock visade 
sig vara en grund, decimeterdjup, skålformad nedgravning ca 0,6 mi diameter, fylld med 
mörk humusblandad sand. Därunder vidtog ett 0,2 m tjockt sandskikt, sannolikt orört 
och därunder ett 5 cm tjockt svallgrusskikt, följt av ytterligare ett decimetertjockt 
sandskikt, direkt på grovt svallgrus.

Under "vägbanken” liksom i schaktet i övrigt vidtog under de ytliga skikten ett till synes 
orört, sandblandat grusskikt.

Undersökningen genomfördes över hela ytan ner till ca 0,3 m:s djup, varvid överallt till 
synes orörd mark blottats.
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Fig 14. Schakt 2A grävdes genom en skålformad grop i markytan. Profilen är frampreparerad. Foto 
RAÄ/Du.
Trench 2A across a dish-shaped depression in the ground surface.

Schakt 2 A utlades i öst-västlig riktning över en skålformad grop i markytan 1,2- 1,3 mi 
diameter och 0,2 m djup (fig 14).

Under ett 5 cm tjockt humuslager vidtog centralt i gropen ett 0,05 - 0,1 m tjockt lager 
blekjord, ca 0,6 - 0,7 m i diameter.

Därunder vidtog en rund skålformad nedgravning ca 1 m i diameter, högst upp och 0,5 m 
djup, fylld med rostfärgad sand. Nedgravningen var gjord i orört svallgrus.

Inga fynd gjordes i schakten. Provmaterial för C 14-analys, pollenanalys m m tillvaratogs 
dock. Även prover för fosfatanalys togs i de två schakten liksom i ett antal av groparna 
längs vägens östra sida. Fyra fosfatprofiler har också lagts över vägen. Syftet med 
fosfatprovtagningarna var självfallet att söka spår av höjda värden längs vägen, som då i 
sin tur skulle kunna bero på att vägen till exempel använts som körväg för häst och vagn.
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Fosfatvärdena visade sig emellertid vara mycket svårtolkade. I schakt 1 gick endast ett av 
tre värden över 100 P° medan samtliga nio i schakt 2 visade höga värden, flera strax under 
200 P°. Schakt 2 liksom 2 A är lagda tvärs över två av de tidigare nämnda groparna längs 
vägens östra sida. Ytterligare fosfatprover togs ur tio gropar i september 1982. Fosfatvär
dena var dock låga och tyder ej på att organiskt material förekommit i eller i anslutning till 
groparna.

Fosfatprofilerna slutligen tycks peka på en viss förhöjning av fosfatvärdena i anslutning 
till vägen, något som möjligen kan tolkas som att aktiviteter av sådan omfattning skett i 
anslutning till vägen, att spåren därav bevarats fram till nutid. Pollenprover uttogs också 
ur schakten 1 och 2. De har analyserats av Ingemar Påhlsson vid Kvartärgeologiska 
avdelningen vid Uppsala Universitet. Syftet med pollenanalyserna ur groparna i anslut
ning till schakt 2 var att om möjligt studera den vegegation som var förhärskande på 
platsen då groparna anlades samt perioden strax dessförinnan. Syftet med provtagningen 
ur schakt 1 var detsamma.

Analysresultat

Resultaten kan redovisas enligt följande:

Provet schakt 2:11 är taget under ett svallgrusskikt (?) i en nedgravning vid sidan om 
vägen. Provet är förmodligen äldre än vikingatiden.

Avsaknaden av gran i provet kan styrka den förmodade dateringen. Gran torde ha 
invandrat till området omkring AD.

Artsammansättningen med förhållandevis litet tall, mycket björk och relativt mycket ek 
och hassel kan tyda på att det då rådde något fuktigare förhållanden, vilket tillät dessaträd 
att växa högre upp på åsen.

Kreatursbete indikeras av svartkämpar och gräs. Det finns två arter av Filipendula, 
nämligen F uimaria, älggräs, som kräver fuktig miljö samt F vulgaris, brudbröd, som är en 
torrmarks växt. Det är möjligt att det här är fråga om brudbröd, eftersom det saknas andra 
fuktindikerande växter i provet.

Provet schakt 2:10 är taget över ett svallgrusskikt (?) i en nedgravning vid sidan av vägen. 
Provet kan förmodligen dateras till vikingatid.

Provet karakteriseras av den stora mängden tall-pollen, övriga träd förekommer i låga 
frekvenser. Det är möjligt att trädpollenflorans sammansättning ungefärligt svarar mot 
den nuvarande tall-dominerade vegetationens artfördelning på åsens torrare partier.

I provet förekommer pollen av ängsruta och kaveldun/igelknopp. De kräver fuktiga 
marker och kan således inte ha vuxit på själva åsen. Det är troligt att förekomsten av dem i 
provet är en förorening från vägens lerlager.
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Betesgång indikeras på svartkämpar, andra kulturgynnade växter är gråbo, nejlikväxter 
och korsblommiga örter.

Provet schakt 1:3 är taget i en fossil markyta under en väg i vilken det finns ett lerlager. 
Markytan är daterad med C 14-prov till 800-tal (vikingatid).

Arter som al, vitmossor, ormbunkar och kaveldun/igelknopp förekommer i provet. Detre 
förstnämnda dessutom med höga värden. Dessa växter kan inte ha vuxit på åsen utan hör 
hemma på betydligt blötare marker, exempelvis ett alkärr på lerslätten nedanför åsen.

Det är troligt, att det här är förorening från den i vägen ingående leran som således måste 
ha transporterats upp på åsen från lerslätten.

Åsens naturliga vegetation torde ha utgjorts av en tallskog med bland annat ljung som 
undervegetation. På åsens sluttningar kan lövskog med björk, hassel och lind ha funnits.

Åsen kan ha utnyttjats som betesmark, vilket påvisas av förekomsten av svartkämpar. 
Inslaget av gräs och korsblommiga örter kan ses som en följd av betningen. Sädesodling 
finns belagd genom ett pollen. Andra örter som är mer eller mindre kulturgynnade är 
gråbo, mållor, nejlikväxter och spärge 1.

Prov: 2:11 2:10 1:3

Träd:
Alnus-al 7,3 1,8 16,4
Betula-björk 45,8 9,7 15,1
Corylus-hassel 4,2 4,5 7,4
Picea-gran - 1,0 3,2
Pinus-tall 36,5 80,9 55,3
Quercus-ek 5,2 0,5 —

Salix-vide, sälg 1,0 0,3 0,3
Tilia-lind - 1,3 2,3

Örter:

Artemisia-gråbo 2,0 0,5 0,3
Calluna-ljung 5,2 3,8 8,8
Caryophyllaceae-nejlikväxter - 0,8 1,3
Cerealia-sädesslag - - 0,3
Chamaenerion-mjölkört - - 0,6
Chenopodiaceae-mållor - - 0,3
Compositae sect Tubulifl-korgblommiga - - ' 3,5
Cruciferae-korsblommiga - 0,8 -
Cyperaceae-starr - - 0,3
Ericaceae-ljungväxter - 0,3 -

Filipendula-älggräs 2,0 0,8 —

Galium-måror 1,0 0,8
Gramineae-gräs 11,9 - 2,5
Mentha-typ-mynta 1,0 0,5
Melampyrum-kovall - 0,5 0,3
Plantago(?) - - 0,3
Plantago lanceolata-svartkämpar 3,0 1,0 0,3
Ranunculaceae-smörblommor 0,5 0,3
Spergula-spärgel 0,3
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Talictrum-ängsruta - 0,3 -

Typha/Sparganium-kaveldun/igelknopp - 1,0 0,3

Sporer:
Lastrea dryopteris-ekbräken 1,0 0,3 1,9
Lycopodium complanatum-plattlummer - - 3,4
Polypodiaceae-ormbunkar LO 1,3 10,1
Polypodium vulgare-stensöta - - 0,3
Sphagnum-vitmossor - - 8,0

Fuktmarksväxter:
Alnus-al 7,3 1,8 16,4
Cyperaceae-starr - - 0,3
Polypodiaceae-ormbunkar 1,0 1,3 10,1
Sphagnum-vitmossor - - 8,0
Thalictrum-ängsruta - 0,3 -

Typha/Sparganium-kaveldun/igelknopp - 1,0 0,3

Torrmarksväxter:
Calluna-ljung 5,2 3,8 8,8
Chamaenerion-mjölkört - - 0,6
Ericaceae-lj ungväxter - 0,3 -

Melampyrum-kovall - 0,5 0,3
Lastrea dryopteris-ekbräken 1,0 0,3 1,9
Lycopodium complanatum-plattlummer - - 3,4
Polypodium vulgare-stensöta - - 0,3

Kulturindikerande växter:
Artemisia-gråbo 2,0 0,5 0,3
Caryophyllaceae-nejlikväxter - 0,8 1,3
Cerealia-sädesslag - - 0,3
Chenopodiaceae-mållor - - 0,3
Compositae sect Tubulifl.-korgblommiga - - 3,5
Cruciferae-korsblommiga - 0,8 -

Galium-måror 1,0 0,8 _

Gramineae-gräs 11,9 - 2,5
Plantago lanceolata-svartkämpar 3,0 1,0 0,3
Ranunculaceae-smörblommor - 0,5 0,3
Spergula-spärgel - - 0,3

Materialet på åskrönet är grovt, svallat, sandigt-grusigt. Åsen är idag bevuxen med en 
gles, ”skarp” tallhed med sparsam undervegetation av huvudsakligen ris; mjölon, lingon 
och ljung, samt fläckvis gräs. Dessutom finns olika arter av lavar och mossor. Här och var 
förekommer enstaka granar insprängda.

En serie prover för pollenanalys togs även år 1982 som komplettering till 1981 års 
provtagning i en grävd grop i en liten svacka, fylld med svallsand, ca 100 m sydöst om 
fornl nr 85:2. Den pollenanalytiska undersökningen hade två syften. (1) Att se om det i 
vertikalt led fanns någon skillnad i pollensammansättningen, som skulle kunna förknip
pas med eventuella förändringar i åsens vegetation på grund av exempelvis klimatiska 
orsaker. (2) Att få en bild av den nuvarande vegetationens pollensammansättning för att
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jämföra resultaten med de tidigare, i samband med de arkeologiska undersökningarna, 
utförda pollenanalyserna.

Analysarbetet har gjorts av Kjell Hellström, Paleo-ekologiska Servicelaboratoriet, Kvar
tärgeologiska avdelningen, Uppsala Universitet.

Prov 1: Prov 2:
(0-5 cm u.y.) (10-15 cm u.y.)

Trädpollen: % %
Al (Alnus) 3,5 2,9
Björk (Betula) 16,1 15,0
Ek (Quercus) - 0,3
En (Juniperus) 0,2 -

Gran (Picea) 2,4 7,3
Hassel (Corylus) - 0,3
Lind (Tiliä) - 0,3
Sälg/vide (Salix) 0.1 0,3
Tall (Pinus) 77,6 73,6

Antal trädpollen: 805 314

Ort pollen: % %
Flockblomstriga (Umbelliferae) - 0,3
Gråbo (Artemisia) - 0,3
Gräs (Gramineae) 2,2 6,3
Halvgräs (Cyperaceae) - 0,9
Korsblommiga (Cruciferae) - 0,9
Kovall (Melampyrum) - 0,3
Ljung (Calluna) 2,7 6,5
Ljungväxter (Ericaceae) 0,4 0,6
Mynta (Mentha-typ) - 0,3
Mållor (Chenopodiaceae) - 0,9
Måror (Galium) - 0.6
Smörblommor (Ranunculaceae) - 0,3
Älggräs (Filipendula) - 0,9
Korn/råg (Hordeum-typ) 0,1 0,3
Sädesslag (Cerealia) 0,4 0,6

Antal ört pollen: 48 66

Sporer:
Ekbräken (Lastrea dryopteris)
Lummer (Lycopodium)
Ormbunkar (Polypodiaceae)

%
0,2
0,4

%

0,3
0,6

Antal sporer: 5 3

Som väntat domineras provernas polleninnehåll totalt av tall, som utgör ca 75 % av det 
totala antalet trädpollen. Granens relativt låga värden torde representera de enstaka träd 
som nu växer på åsen. Av övriga träd är endast björk och al företrädda av högre värden, 
av de ädla lövträden, ek, lind och hassel, har bara ett fåtal pollen påträffats. Samtliga 
dessa träd tillhör inte åsens naturliga vegetation utan återfinns på bördigare, fuktigare 
marker. Pollenen kan därför betraktas som långtransporterade.
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Örtpollenfloran utgörs av en blandning av pollen från (1) åsens undervegetation; ljung, 
övriga ljungväxter, kovall, gräs, (2) fuktmarksvegetation; älggräs, samt (3) odlade mar
ker; sädesslag, ogräs, såsom gråbo och mållor. De två senare kategoriernas pollen kan 
alltså betraktas som långtransporterat. De sädesslagspollen av Hordeum-typ som före
kommer i proverna är säkerligen råg. När pollenkornen är veckade är det svårt att 
särskilja råg och korn. Av sädesslagen är det emellertid endast råg som har en effektiv 
pollenspridning. Korn torde dessutom nu odlas i mycket liten omfattning i området. Som 
framgår av tabellen finns det inga mera markanta skillnader mellan de två provernas 
pollensammansättning, med undantag för örtpollendelen, som är betydligt mera varierad 
och artrik i prov 2. Därför är det knappast troligt att det finns någon tidsmässig skillnad 
mellan de två proverna.

Eftersom proverna består av ett sandigt, lättgenomsläppligt material, är det sannolikt att 
det skett en vertikal transport av genom regnvatten ”uttvättade” pollen. Detta kan kanske 
förklara den rikhaltigare örtpollenfloran i prov 2. Örtpollenen är generellt sett mindre och 
därigenom ”lättrörligare”. En eventuell biologisk aktivitet, dvs omblandning av materi
alet av marklevande, grävande organismer, maskar m m torde vara betydelselös i det här 
sammanhanget.

En jämförelse med de prover, som togs i samband med de arkeologiska utgrävningarna år 
1981, visar att de nu gjorda proverna har störst överensstämmelse med prov 2:10, som 
arkeologiskt bedömdes motsvara vikingatid. Om prov 2:10 verkligen skulle reflektera 
åsens vegetation vid denna tid har det uppenbarligen inte skett några större förändringar 
jämfört med de nutida förhållandena. Som framgått ovan finns dock stora risker för 
föroreningar som måste beaktas.

Som nämnts uttogs också prov för C 14-datering ur samma lager i schakt 1 varur 
redovisade pollenprov härrörde, dvs i gamla markytan under vägbanken. Provet har 
analyserats vid Naturhistoriska Riksmuseet, Laboratoriet för isotopgeologi, Stockholm. 
Provet, St 8091 har (okalibrerat) givit resultatet 1135 ± 80 BP eller omräknat AD 815 ± 
80. Med andra ord visar C 14-dateringen av den gamla markytan under vägbanken på 
äldre vikingatid.

Fornlämning 85:2

Undersökningen av fornlämning 85:2, den ovala stensättningen i vägens norra ände, 
inleddes år 1981 med att meterbreda schakt avtorvades över anläggningen, dels i nord- 
sydlig riktning dels i öst-västlig riktning. Det nord-sydliga schaktet utvidgades senare mot 
öster så att anläggningens östra del kom att ligga helt avtorvad och rensad i och med 1981 
års undersökning (fig 15).

En ca 1 m väster om anläggningen belägen 1,4 m vid och 0,3 m djup skålformig fördjup
ning avtorvades också i sammanhanget.
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Fig 15. Den ovala anläggningen (nr 85:2) i väganläggningens norra ände är avlorvad och ytskiktet har 
rensats fram. Foto RA A/Du.
Oval feature al the northern end of the roadway.

I samband med 1981 års undersökning togs även åtta fosfatprover i och i anslutning till 
anläggningen. Proverna uppvisade relativt höga fosfat värden. Då de emellertid togs ytligt 
under förnan torde det ej vara relevant att dra slutsatser av dessa prover. Undersökning
en slutfördes under år 1982 varefter följande kan noteras.

Efter avtorvning och rensning visade sig anläggningen vara rektangulär, 4,8 x 6,4 m stor, 
med största längd i västnordväst - sydsydost (fig 16). Begränsningen, som utgjordes av 
0,15-0,25 m stora rundade stenar, var klart urskiljbar i södra och östra sidorna. Västra 
sidans begränsning var något oklar och norra sidans mycket diffus.

Innanför den yttre begränsningslinjen vidtog en grus- och kiselstenstäckt låg vall, ca
1,5 m bred och någon decimeter hög. Vallen omgav ett inre rektangulärt ”rum” ca 3 x
1,5 m stort (öst-väst). Det inre ”rummet” var något försänkt i förhållande till omgivande

201



Fig 16. Lodbild över anläggningen (nr 85:2) vid väganläggningens norra ände. Begränsningsstenarna framträder 
i östra och södra sidorna. Till den sistnämnda sidan ansluter vägens kantstenar. Den ljusa grusfyllningen i 
anläggningen har rensats fram. Foto RAÄ/Du.
Vertical photograph of the feature at the northern end of the roadway. Stones mark the edge along the eastern 
and southern sides. The kerb stones of the road are adjacent to the southern edge of the feature.

vail samt i stort sett till synes stenfritt. Vallen däremot visade sig i sin undre del bestå av 
0,1 - 0,5 m stora stenar, sannolikt ditlagda för att stabilisera grusvallen.

Anläggningens östra del hade en relativt tät packning av 0,15-0,25 m stora, enstaka upp 
till 0,5 m stora stenar. I västra delen låg spridda stenar av samma storlek som i östra 
delen. Fyllningen bestod av gult grus med skarp avgränsning utåt, särskilt i nordöstra 
delen, där packning saknades.

I södra delen vid vägens anslutning och motsvarande vägens bredd framkom under det 
0,2 m tjocka gruset ett hårt sandskikt i nivå med kantstenarna. Sandskiktet nådde fram till 
kanten av en 0,6 x 2,5 m stor fördjupning i närmast väst-östlig riktning. Fyllningen i 
fördjupningen var fläckvis något mörkfärgad. En gammal stubbe togs bort i nedgravning
ens västra del.
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Profil 3

Fig 17. Plan över anläggningen nr 85:2. Anläggningens understa nivå har markerats. Packningen i centrum 
framkom under den fördjupning som noterades i ytskiktet. Här börjar även vägbanken. Vägens kantstenar syns 
utanför anläggningens sydsida.
Plan. The lowest level of the feature is marked. Packing in the centre. This is also where the roadway starts.

Under den översta, mer löst liggande stenpackningen framrensades i östra delen en 
packning av större stenar, 0,2-0,4 m stora. Packningen hade en rak östsida, med några 
sannolikt utrasade stenar, samt markerade, men inte helt raka, syd- och nordsidor (fig 17, 
18).

I anläggningens nordvästra ytterdel framkom en tät packning av 0,1 -0,15 m stora stenar, 
som även fortsatte utanför anläggningens hela västra sida.

Vid ytterligare nedgravning visade sig fyllningen bestå av skiktat åsmaterial, med sten- 
storlek mellan 3 och 7 cm.

I anläggningens nordvästra respektive nordöstra del framkom 0,2 m under markytan 
stolphål. Det nordvästra var i ytan 0,7 m i diameter och 0,7 m djupt. 1 ytan var stolphålet
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Fig 18. Profiler genom anläggning nr 85:2. a. syd-nord b. väst-öst c. nordvästra stophålet, nord-syd d. 
packningen i centrum, nord-syd.
Sections, a) south-north b) west-east c) north-west posthole, north-south d) central packing, north-south.
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skott med relativt glest liggande 0,2 - 0,3 m stora stenar. Det nordöstra stolphålet var 
svårare att avgränsa i ytan. På den nivå det blev tydligt, hade det en diameter på knappt 
0,3 m. Båda stolphålen torde ha haft samma cjup, då bottnarna låg på ungefär samma 
avvägda nivå. Det nordöstra stolphålet låg i ett område med relativt tätt liggande stenar, 
varför det inte gick att avgöra om några stenar utgjort skoning.

Under den övriga packningen framkom i anläggningens centrum - vid vägbanans slut i 
anläggningen - en klart avgränsad packning 0,8 x 1,6 m stor (i väst-öst) av 0,15 - 0,3 m 
stora stenar. Fyllningen utgjordes av grovt mörkfärgat grus med enstaka kolflagor. 
Packningen låg i två till tre skikt. Dess utsträckning avtog för varje skikt. Området, som 
överensstämde med den ovan beskriva fördjupningen, var fuktigt ända från ytan till 
botten. Mörkfärgningen upphörde en bit ned i packningen, men en begränsad mörkfärg- 
ning (stolpe, rot?) fortsatte ned till packningens botten. Mörkfärgningen var belägen i 
våglinjens mitt.

1 m väster om anläggningen fanns en redan i markytan synlig grop, 1,4 m i diameter och 
0,3 m djup. Vid nedrensning av gropens botten framkom mörkfärgat, fuktigt grus. 
Enstaka kolflagor iakttogs. Mörkfärgningen smalnade nedåt och var i bottnen 0,25 - 
0,3 m i diameter. Mörkfärgningen var 0,55 m djup.

Anläggningen låg i åsmaterial.

Analysresultat

Vid 1982 års undersökning togs vidare fosfatprover ur öst-västprofilen över anläggning
en.

Proverna togs efter den befintliga profilskärningen med utgångspunkt från profilens 
0-punkt. Inom anläggningen fornlämning nr 85:2 har prover tagits på varannan meter, dvs 
österut från 0-punkten. Utanför anläggningen har prover tagits på var femte meter. 
Proverna öster om 0-punkten har angetts som +-prover medan proverna väster om 
0-punkten har angetts som - prover. Inom anläggningen har proverna uttagits under 
stenpackningen, medan proverna utanför anläggningen har tagits på 0,2 m:s djup.

Det högsta fosfatinnehållet uppmättes i två prover (nr 22 och nr 26) från anläggningens 
centrala del. Möjligen kan detta tolkas som ett resultat av tidigare anhopning av organiskt 
material inom just detta område.

Fosfatprover

Nr Fosfal Pl

+ 23 m i Ö-V profil 
+ 10 m i Ö-V profil

II
t2

52
37
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-20 m i 0-V profil 13 40
+ 28 m i Ö-V profil 14 51
~ 15 m i Ö-V profil 15 47
- 5 m i Ö-V profil 16 42
+ 2 m i Ö-V profil 17 56
+ 18 m i Ö-V profil 18 60
- 10 m i Ö-V profil 19 51
+ 25 m i Ö-V profil 20 36
+/- 0 m i Ö-V profil 21 53
+ 6 m i Ö-V profil 22 83
+ 33 m i Ö-V profil 23 41
+ 13 m i Ö-V profil 24 36
+ 8 m i Ö-V profil 25 59
+ 4 m i Ö-V profil 26 78

Även ur bottenskiktet av den stora gropen väster om anläggningen uttogs ett fosfatprov. 
Provet, som betecknas prov 1, hade ett fosfatinnehåll på 73 P°.

Även detta värde ligger något högre än det normala genomsnittsvärdet i övrigt på 
jordproverna ur profilen, där alla ligger på högst 60 P° eller lägre.

Vid undersökningen uttogs även prover för fosfat- och spårämnesanalys, dels från det 
nordvästra stolphålet, dels på material taget under den s k centrumpackningen. Två 
prover från ytskiktet av den s k centrumpackningen har också analyserats liksom ett prov 
från gropen väster om anläggningen.

Analys av proverna utfördes vid Arkeologiska Forskningslaboratoriet vid Stockholms 
Universitet. Analysresultaten gav emellertid ej utrymme för tolkningar.

Slutligen har två kolprover, prov nr 2 från centrumpackningens ytskikt och prov 3 från 
bottenskiktet i gropen väster om fornlämning nr 85:2, C 14-analyserats. Prov nr 2 (st 
8601) har givit åldern 770 +/- 100 BP (Before Present) och Prov nr 3 (St 8602) har angivits 
< 250 år. Båda proverna har analyserats vid Laboratoriet för isotopgeologi vid Naturhis
toriska Riksmuseet, Stockholm. Prov nr 3 från bottenskiktet av gropen väster om 
fornlämning nr 85:2 visade sig alltså vara relativt modernt. Prov nr 2 från centrumpack
ningen ger värdet AD 1180 +/- 100. Inget av proverna visar alltså överensstämmelse med 
1981 års datering av väganläggningen fornlämning nr 85:1 till vikingatid. Emellertid 
motsäger de ej heller denna datering av fornlämningskomplexet.

Sammanfattning

Resultatet av 1981 och 1982 års undersökningar kan sammanfattas på följande sätt i 
anslutning till den för undersökningen uppställda målsättningen:
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Vägens konstruktion och anläggningstid i stort har kunnat klarläggas. På den ursprungli
ga markytan, en delvis markerad strandterrass av grus, har två rader rullstenar med ett 
inbördes avstånd av ca 3,5 m utlagts. Mellan dessa kantmarkeringar har en grusfyllning 
(bärlager) skottats upp, dels från vägens västra sida, där spår av ”dike" finns, dels från 
vägens östra sida, där drygt metervida, grunda gropar i marken kan iakttagas längs en 
lång del av vägsträckan. Sist har vägens yta täckts med ett lera-mjälalager, som troligen 
hämtats från någon närbelägen täkt. Resultaten av pollenanalyserna under vägen och i en 
av groparna pekar på detta. Groparna längs den östra sidan kan g ivetvis ha haft en annan 
funktion än som täktplatser. Vidare har konstaterats att vägen är byggd före den stora 
gravhögen till vilken den ansluter i sin södra ände. Vägen går nämligen in under högfyll
ningen på ett mycket tydligt sätt. Högfyllningen utgörs för övrigt av grus, som torvtäckts 
genom att grästorvor lagts med grässvålen nedåt över högytan. Vidare har vägens ålder, 
genom en C 14-datering av markytan under vägen med viss sannolikhet bestämts till äldre 
vikingatid, 800-tal.

Beträffande groparna längs vägens östra sida kunde 1982 års undersökning ej ge ytterliga
re besked om tillkomsttid, användning etc utöver vad som framkom genom 1981 års 
utgrävning.

1982 års fosfatprofiler över vägen tycks visa en fosfathöjning i våglinjen, vilket skulle 
kunna tolkas som att vägen haft viss kontinuerlig användning.

1982 års pollenanalys tycks bekräfta de år 1981 vunna resultaten rörande den forntida 
vegetationen inom årsområdet.

Den fullständiga utgrävningen av ”huset”, fornlämning nr 85:2 tycks också den bekräfta 
1981 års undersökningsresultat. Anläggningen var rektangulär, 4,8 x 6,4 m (VNV-SSO) 
stor, med delvis bevarad kantmarkering. ”Väggarna” tycks ha byggts som låga, stenförs- 
tärkta grusvallar kring ett inre ”rum”. Vägen fornlämning nr 85:1 leder direkt in i "huset” 
från söder.

1 anläggningens norra del påträffades två stolphål, båda något oklara.

I anläggningens östra del kunde en närmast halvcirkelformad konstruktion av rullsten 
framprepareras.

Nära anläggningens centrum, men med någon dragning mot söder, påträffades en djupt 
nedgrävd 0,8 x 1,6 m stor stenpackning i vars anslutning fanns mörkfärgat grus. Inga fynd 
eller andra konstruktioner anträffades dock i anslutning till denna stenpackning, vilket 
gör det omöjligt att närmare bestämma dess funktion. Inget tyder dock på att någon 
begravning funnits i anslutning till stenpackningen.

Stolphålen i anläggningens norra del gör en tolkning av anläggningen som hus eller 
hägnad möjlig. Spår av takkonstruktion har dock ej påträffats.

Sambandet mellan gravhögen, vägen och den nu undersökta anläggningen synes dock 
klar, varför ett möjligt antagande blir att anläggningen antingen utgjort ett så kallat
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dödshus, dvs förvaringsplats för ett lik för längre eller kortare tid, eller någon annan form 
av kultanläggning. Nedgravningen strax väster om anläggningen ger ej hellerden närmare 
ledtrådar till tolkning av anläggningens funktion.

Slutligen kan konstateras att de två C 14-dateringarna på kolmaterial ur anläggningen ej 
motsäger den datering till äldre vikingatid som tidigare kunnat anges för komplexet 
gravhög- väg- ”dödshus”.

Möjligen härrör proverna från senare skogsbränder på åsen, varvid även rotsystemen 
brunnit eller kolat.

Diskussion

På gravfältet med intilliggande labyrint, Rösaring, finns, som inledningsvis nämnts, flera 
rösen och röseliknande stensättningar av bronsålderskaraktär. Detta förhållande jämte 
hela fornlämningsområdets monumentalitet har gjort att man före den nu aktuella under
sökningen ansåg att hela fornlämningskomplexet möjligen var hänförbart till bronsålder. 
Osäkerheten i detta antagande var dock stor och har särskilt poängterats i tidigare 
uttalanden. Dock söktes härigenom, innan vägens datering var klar, paralleller, daterbara 
till bronsålder. Flera liknande företeelser kunde också konstateras i litteraturen (se t ex 
Meinander 1954 s. 106 f, Levin Nielsen 1971 s. 5 ff och Aarup Jensen 1973 s. 61 ff). Någon 
exakt motsvarighet har dock ej kunnat konstateras. Inte heller från järnålder känner man 
några helt likartade anläggningar och speciellt inte från vikingatid.

Men låt oss först börja med labyrinten, Rösaring. Denna anläggning ligger, som nämnts, i 
direkt anslutning till gravfältet i vägens södra ände. Senast har Rösaring behandlats i en 
uppsats av John Kraft år 1980 (Kraft 1980/1984) där ett samband mellan trojeborgar 
(labyrinter), kultplatser (för gudarna Njord, Härn och Ull) och tidiga städer antytts. 
Labyrinterna skulle alltså ha anlagts i anslutning till äldre bygdecentra, orter som senare 
blivit städer, något som dock ej inträffat vid Rösaring. Kraft menar också i likhet med 
många andra forskare, att labyrinter även spelat en roll i kulten, närmast då i vårens 
fruktbarhetsriter. Vidare antar Kraft att vissa labyrinter kan ha kommit i bruk i Sverige 
redan före Krf. Betydligt tidigare är deju för övrigt i bruk till exempel i Medelhavsområ
det. Att labyrinter sedan anlagts i vårt land långt fram i tiden är också ett känt faktum. (Se 
till exempel Löfgren och Olsson 1983.) Men någon mera precis datering har ej kunnat 
göras beträffande Rösaring. Inte heller går det att påvisa ett säkert samband mellan 
labyrinten och gravfältet. Kombinationen labyrint - gravfält är ej särskilt vanlig.

Här bör emellertid inte uteslutas att vissa delar av gravfältet, som ju innehåller flera 
anläggningar av "bronsålderskaraktär”, bl a rösen och röseliknande stensättningar, är 
betydligt äldre än de två gravhögarna, som närmast skulle vara hänförbara till vikingatid. 
Ett sådant antagande skulle kunna innebära att det redan före Krf funnits ett gravfält med
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kultplats (labyrint) uppe på åskrönet, en plats som långt senare på grund av sin betydelse 
”återanvänts” för begravningsändamål under vikingatid, varvid några särskilt viktiga 
eller mäktiga personer gravlagts vid en gammal centralplats för bygden. Boplatslämning
arna strax nedanför åsen (fornl nr 19) kan ju sannolikt hänföras till bronsålder - äldsta 
järnålder, varför ett samband mellan rösegravarna på åskrönet och boplatsen ej kan 
uteslutas.

Huruvida en kontinuitet sedan funnits inom området under perioden äldre järnålder - 
vikingatid är svårt att belägga. Klart verkar ju att de tidigare nämnda gravfälten, fornläm- 
ningarna nr 18 och 20 vid Stora Ekeby, i huvudsak är hänförbara till yngre järnålder och 
kanske då närmast vikingatid. Det stora antalet gravar på dessa gravfält, tillhopa ca 200, 
antyder f ö en synnerligen omfattande bosättning, kanske basen för ett hövdingasäte.

Men låt oss återvända till gravfältet vid Rösaring och se lite närmare på de två gravhögar
na som utseendemässigt skiljer sig från fältets övriga gravar. Den mindre högen är, som 
nämnts 14 m i diameter och 1,5 m hög med klart välvd form, dvs en rätt typisk yngre 
järnåldersanläggning.

Den andra högen, den som vägen går in i, är större, 25 m i diameter och 2,5 m hög. 
Toppen är avplanad. Som också nämnts har gravhögen en rektangulär tillbyggnad i 
sydöst, sannolikt en så kallad ”död mans dörr” (se t ex Arrhenius 1970), en konstruk- 
tionsdetalj som i huvudsak påträffas på yngre järnålderns gravar.

Att bara två gravar av yngre järnålderstyp påträffats uppe på åsen synes dock egendom
ligt. Kan det vara så att några speciellt viktiga personer, som egentligen skulle ha 
gravlagts nere på gårdsgravfältet, begravts på gravfältet vid den gamla kultplatsen uppe 
på åsen som bekräftelse på deras överhöghet över ett större område? Ett sådant antagan
de skulle då också kunna förklara de ceremonier som tycks ha ägt rum i samband med 
begravningen i den större gravhögen.

Vägen är ju, som tidigare nämnts, byggd före gravhögen och inriktad mot högens inre. 
Vägen har vidare kunnat dateras till äldre vikingatid. Vägens utgångspunkt är en fyrsidig 
konstruktion i dess norra ände på 540 m:s avstånd från gravhögen. Vägen är anlagd i rakt 
nord-sydlig riktning. Den fyrsidiga konstruktionen har haft låga väggar i form av en 
grusvall, vars ytterkanter markerats av rullstenar. Väggarnas grund har utgjorts av större 
stenar utlagda för att binda gruset. I anläggningens norra del fanns rester av två nedgräv- 
ningar, sannolikt stolphål. I dess östra del fanns en halvmånformad stenkonstruktion och 
i dess södra del en nedgrävd stenpackning. Vad den halvmånformiga stenkonstruktionen 
jämte den nedgrävda packningen tjänat för ändamål är oklart. Stolphålen antyder dock att 
någon form av enkelt tak kan ha funnits över anläggningen. Strax väster om anläggningen 
finns en nedgravning i marken, vars syfte är oklart. Möjligen kan även här ha stått en rest 
stolpe. Tänkbart är naturligtvis också att tak saknats över den fyrsidiga anläggningen och 
att endast två resta stolpar stått i dess norra del. Möjligen har också den nämnda 
stenpackningen i anläggningens södra del utgjort fundament för någon träkonstruktion. 
En tänkbar tolkning av anläggningen är att den tjänat som ”dödshus” i samband med
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begravningsritualen. En annan tänkbar användning kan också ha varit som "hov” eller 
”vi”, dvs en förhistorisk helig plats där religiösa kulthandlingar utfördes. Anläggningens 
samband med vägen och gravhögen gör dock att tolkningen ”dödshus” verkar sannolika
re än som t ex ”hov”. Har "huset” tjänat ett syfte i begravningsceremonin torde en kista 
eller annan typ av forvaringsanordning under kortare eller längre tid ha varit placerad i 
anläggningen, vari förvarats liket av den person som senare skulle begravas och då i 
avvaktan på att alla anordningar för begravningsceremonin skulle hinna fullbordas. 
Begravningen skulle sedan ha utförts efter ceremonier som påminner om medeltidens och 
1500-1600-talens stormansbegravningar, där ju den döde fördes från sitt herresäte via 
t ex en allé till kyrkans förberedda gravkor. Här skulle alltså "dödshuset” vara utgångs
punkten för en procession längs vägen (allén) mot gravhögen (gravkoret). ”Dödshus”, 
väg och vissa begravningsanordningar i högen torde i så fall redan under den aktuella 
hövdingens livstid ha färdigställts för den kommande jordfästningen, som alltså utfor
mats som ett ceremoniellt - rituellt skådespel, vilket eventuellt avslutats med likbålet och 
högens uppskottande. Stora nu igenvuxna täktgropar i nära anslutning till den stora 
högen antyder att högfyllningsmaterialet tagits här. Hur den eventuella begravningspro
cessionen sett ut får vi givetvis aldrig veta. Den bör givetvis ha utgått från "dödshuset" 
och sedan gått vidare längs den absolut raka vägen, vars kanter var väl markerade med 
rullstenar och vars yta var avjämnad med en ler-mjälayta, likt vår tids grusvägar. Vad 
som funnit i groparna längs vägens östra sida går ej heller att säga. Kanske har man 
försökt plantera lövträd längs vägen, kanske har groparna prytts med träfigurer eller 
dylikt! Andra möjligheter kan också finnas.

Vi vet dock av pollenanalyserna att naturen på åskrönet i övrigt såg ut ungefär som i dag.

Processionsvägen kan sedan ha använts för ytterligare någon eller några begravningar av 
särskilt förtjänta personer och kanske till och med haft någon funktion i samband med 
vårritualerna i labyrinten Rösaring. Låt oss dock för ett tag återvända till "dödshuset” för 
att se om vi har några paralleller till denna anläggning.

Något exakt lika finns ej. Vissa likheter med en husgrund vid Happsta i Alunda socken, 
Uppland, finns dock (Almgren 1934 s. 81 f). Happstahuset är dock mycket större än här 
aktuella anläggning. Påpekas bör dock att det i nära anslutning till Happstahuset finns en 
hålväg in i ett gravfält av äldre järnålderstyp. Beskrivningsmässiga likheter kan också 
finnas till exempel med så kallade stavgårdar etc (Lönnroth 1983 s. 15 f) dock utan att 
klara samband kan utpekas.

Här bör också något om Artur Nordens diskussioner kring en Östgötsk företeelse, inte 
helt olik Låssakomplexet, nämnas (Norden 1943 s. 36 ff). Norden nämner här bl a de 
magiska föreställningarna kring "att gå på dödsbron”. Kanske detta också kan appliceras 
på vägen vid Rösaring. Någon dateringsmässig överensstämmelse finns dock ej, något 
som också gäller för Happstaexemplet. En muntlig uppgift om att ramp- eller vägliknande 
funktioner möjligen kunnat anas i anslutning till en gravhög från yngre järnålder som
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under senare år undersökts vid Rissne i Solna ger emellertid en antydan om att företeelser 
av här diskuterade slag kan tänkas förekomma på skilda håll i Mellansverige.

Till sist bör också tilläggas att väganläggningen vid Rösaring med sin nästan exakta 
nord-sydliga sträckning möjligen har en medvetet astronomisk inriktning mot sommar
solståndet. Även denna förmodan är emellertid för närvarande omöjlig att bevisa, varför 
antagandet tills vidare får stå öppet (se t ex Karlsson och Åhman 1980). Längre än så här 
torde man just nu ej kunna komma i utforskandet av det märkliga fornlämningskomplexet 
vid Rösaring. Endast fortsatta utgrävningar i området kan ge svar på ytterligare frågor.
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Otryckta källor:

Johan Hadorphs anteckningar i Kungl Bibliotekets handskriftssaml Ff 10. Manuskript
bladen fanns fram till 1955 inbundna i slutet av manuskriptet till Johan Peringskiölds 
Monumentorum Sveo-Gothicorum, andra boken Attundaland, Kungl Bibi handskrifts
saml Fh 3.

Summary

The excavations at Rösaring showed that the road discovered there was constructed 
during the Early Viking Age and that it was 3.5 m wide with its edges marked by boulders. 
The surface of the road had been smoothed over with a layer of clay.

The road ran from a feature which is thought to have served as a ‘death house’ and 
extended for 540 m in a due south direction towards the largest burial mound in the 
cemetery near the Rösaring labyrinth. The road then led in towards the interior of the 
burial mound and therefore may have been a processional way specially laid for the burial 
of a cheftain.

One other burial mound probably dates from the Late Iron Age while many cairns and 
stone-settings on the cemetery may be earlier, probably Bronze Age/Earliest Iron Age. 
The labyrinth may also date from the earlier phase.

The study of the ancient monuments in the group, ca. 360 recorded, does not allow one to 
draw particularly wide-ranging conclusions about the connection of the Rösaring comp
lex with the surrounding neighbourhood.

But we can assume that during the later part of the Iron Age, contemporary with the 
Rösaring feature there was a settlement at Säby holm, Stora Ekeby and probably at 
Leran-Lilla Ekeby. Lack of excavation of cemeteries leaves it an open question whether 
each cemetery represents a contemporaneous settlement unit or continuous occupation 
over a longer period although, judging by the grave types, many of the cemeteries existed 
simultaneously.

The early maps are not a great help as they do not go back further than the 18th century. 
The Bronze Age settlement on the slope of the ridge was an uncharacteristic feature of the 
picture. Where are the graves belonging to the settlement? There are both mounds and 
cairns on the ridge. If the singe C'4 dating to the Viking Age had not been found we would 
hardly have doubted that these features were Bronze Age. But what is there to prevent 
the cairns belonging to the Bronze Age and being revised during the Viking Age in order to 
manifest the power and supremacy, perhaps also the religion, of the leading families of 
the area whose other members had been buried at the foot of the slope? If that were the 
case Stora Ekeby would have been the site of the family seat.
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Ökad verksamhet i Skåne

Bengt Jacobsson

Under senare år har antalet uppdrag stadigt ökat för undersökningsverksamheten i Lund. 
Under 1984 uppgick antalet till 98 st, vilket är den hittills största mängd som UV-Syd haft 
att handlägga under ett år. För det första har Sydgasprojektets verksamhet även under 
detta år resulterat i omfattande arkeologiska undersökningar. Av de totalt 98 uppdragen 
kan 28 knytas till dessa gasledningsarbeten. Under 1984 har också en allt större mängd 
uppdrag i Blekinge utförts av regionkontoret. Dessa uppgick till 23, vilket kan jämföras 
med två under föregående år. Dessa uppdrag var genomgående av ganska liten omfatt
ning och utgjordes framförallt av provgrävningar.

Ungefär hälften av alla uppdrag utgjordes av provgrävningar. Flerparten av de större del- 
eller totalundersökningarna har varit knutna till Sydgasprojektet och främst bestått av 
förhistoriska undersökningar.

Som en följd av den ökade verksamheten har en stor mängd arkeologer anställts under 
grävningssäsongen. I genomsnitt har 7,5 arkeologer varit fullt sysselsatta under säsong
en.

Inom Sydgasprojektet koncentrerades arbetena under detta år till slutundersökningar 
längs grenledningarna. På 21 punkter utfördes här slutundersökning av varierande om
fattning. Provundersökningar utfördes utmed grenledningarna mot Fl öganäs, Ekeby, 
Eslöv samt Landskrona. Beslut om slutundersökningar utmed ledningarna mot Höganäs 
och Ekeby har ännu ej fattats. Två punkter utmed stamledningen (73 och 81) vilka ej 
undersöktes under 1983 blev nu undersökta. Runt Brågarps kyrka i Staffanstorps kn samt 
inom Trelleborgs medeltida stadsområde har arbeten företagits med nedläggande av 
distributionsledningar vilka skall förse olika stadsdelar med gas. I Trelleborg kommer 
dessa arbeten att fortgå under hela år 1985 samt delar av 1986. Slutligen har inventerings- 
arbeten (Steg 1) gjorts utmed en planerad fortsättning av stamledningen norrut in i 
Halland. Ledningen är tänkt gå från Strövelstorp i Skåne till Getinge i Halland, där 35 
provundersökningspunkter faller inom UV-Syds verksamhetsområde. Arbetena i Hal
land kommer att utföras av UV-Väst i Kungsbacka.
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Vid sidan av Sydgasprojektet var byggnationer av olika slag den vanligaste orsaken till 
arkeologiska undersökningar. Ungefär hälften av alla uppdrag har initierats av denna 
orsak medan VA-byggen, vägbyggen och grustäkter endast utgör en mindre del.

Av förhistoriska boplatsundersökningar under år 1984 kan framförallt nämnas den som 
utfördes på punkt 4 av grenledningen mot Trelleborg (Skabersjö sn, Skabersjö 26:12, 
26:14). Här påträffades en sen vikingatida/tidig medeltida boplats med fyra långhus av s k 
Trelleborgstyp och två grophus. Boplatsen har utgjort den direkta föregångaren till den 
numera övergivna medeltida byn Västraby som legat ca 100-150- längre åt ostnordost. 
Boplatsen är unik så tillvida att denna hustyp påträffats på mycket få lokaler i Skåne. 
Förutom i Skabersjö finns Trelleborgshus i Skåne endast belagda från det närliggande 
S-Sallerup där Malmö museum under 1983 påträffade denna hustyp vid grävningar för 
Sydgasledningen. Dessutom finns ett hus som undersökts vid stadsgrävningar i Lund.

I St Köpinge sn företogs på fastigheten L:a Köpinge 6:26 en omfattande undersökning på 
grund av nybyggnation inom Köpingebro Sockerbruk. Ca 13 långhus och tolv grophus 
påträffades inom tre separata ytor. Långhusen är svårdaterade men kan hänföras till 
järnålder. Tidsmässigt ligger de dock knappast så sent som de yngsta grophusen, vilka 
dateras till 1000-tal. Dessa grophus kan ses som lämningar från säsongsmässig handels- 
verksamhet vid den ”Köpinge-plats” som alltså legat på båda sidor om den intilliggande 
Nybroån.

I kv Pernilla i Ystad företogs under året en stor stadsarkeologisk undersökning, där ca 
2.600 m2 i kvarterets västra del skulle tagas i anspråk för ett underjordiskt garage. Det 
största intresset knyter sig här till de högmedeltida lämningarna som vittnade om uppse
endeväckande aktiviteter inom denna del av det medeltida stadsområdet.

Hela tomten upptogs av en (vall)-gravsomgärdad gårdsanläggning som låg på en ca 20 x 
40 m stor holme. På holmen fanns flera svårtolkade huslämningar samt ett 20-tal kupolug
nar. Möjligen fanns också grunden till en liten, 4 x 4 m stor tornbyggnad.

Materialet har ännu inte närmare analyserats, men öppnar möjligheter för spännande 
tolkningar av betydelse för den fortsatta forskningen kring staden. Anläggningens storlek 
och komplexitet talar för att den tillkommit genom styrning från centralmakten. Den 
grävda graven samt anläggningens regelbundenhet talar för att den 4 x 4 m stora grunden 
skulle kunna tolkas som ett torn. En borganläggning från ungefär samma tid är känd 
alldeles nordost om staden. Hur dessa anläggningar stått i förhållande till varandra är inte 
klart.

Anläggningen kan möjligen också tolkas som en stor kvarnanläggning, vilket understry- 
kes av den rika förekomsten av kupolugnar.

Inom Sydgasprojektet har stora undersökningar även detta året företagits i den medeltida 
byn Önnerup. Tillsammans med föregående års undersökningar utgör Önnerup nu den ur 
arkeologisk synpunkt mest undersökta medeltida byn i Skåne. Flera tusen anläggningar
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har under dessa två år undersökts varav bl a flera stolpbyggda hus från sent 1000-tal och 
tidigt 1100-tal påträffats. Andra påtagliga lämningar utgörs främst av högmedeltida 
syllstenshus, brunnar, avfall sgropar, rännor m m.

Summary

During 1984 ‘Uv-Syd’ carried out the largest number of excavations ever undertaken one 
year. The total number of excavations reached 98, a large number of which (28) were 
carried out in connection with the natural gas line project ”Sydgas”.

Several larger excavations, some of which were a part of the ”Sydgas” project, may be 
mentioned in particular. The Viking Age long house of the so-called ”Trelleborg type” 
was found at Skabersjö in Skabersjö, Skåne. This excavation is unique because it is one of 
the few placees outside Denmark where this type of house has been found. Extensive 
Iron Age settlement sites have also been excavated along the Nybro River in Stora 
Köpinge parish. Some of these remains were possible to associate with ”Köpinge-place” 
which was located near the river during the 11th century.

Excavation of parts of the medieval village Önnerup in Fjelie parish is the largest 
excavation of a medieval village in Skåne ever undertaken. The archaeological material 
covers a very long time period. Among other things, pole houses from the late 11th and 
early 12th centuries were found.

In the block ”Pernilla” in Ystad, a large town excavation has exposed a medieval farm on 
an islet surrounded by a moat. On the islet were remains which were interpreted as having 
been a smaller tower or possibly a large mill. A large number of covered ovens were found 
near the farm.
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Uppdragsredovisning UV-Syd 1984

Antal uppdrag

län uppdrag medeltid förhistoria nyare tid övrigt

K 23 7 7 5 3
L 3 1 1 1
M 72 * 22 37 11 3
SUMMA 98 30 45 16 7

Uppdragens karaktär

datering uppdrag antikvarisk
kontroll

prov
grävning

del-, total
undersökning

inventering

Medeltid 30 1 16 13

Förhistoria 45 13 32
Nyare tid 16 1 12 3

Övrigt 7 6 1

SUMMA 98 2 47 48 1

Uppdragens sammanlagda och genomsnittliga längd i arkeologtimmar

datering uppdrag anti
kvarisk
kontroll

prov
grävning

del-, tootal- 
under- 
sökning

inven
tering

SUMMA/
uppdrag

Medeltid 30 8/8 228/14 2808/216 3044/101
Förhistoria 45 314/24 5703/178 6017/133
Nyare tid 16 8/8 118/10 32/10 158/9
Övrigt 7 63/10 176/176 239/29

SUMMA 98 16 723 8543 176 9458
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Anledning till uppdrag

exploatering
byggnation

VA

uppdrag
47

7

vägbygge

grustäkt

gasledning

övrigt

5

6

28

5

SUMMA 98

Arkeologtimmar enligt upprättade kostnadsberäkningar: 13.296

Effektivt utnyttjade arkeologtimmar: 9.458

Antal arkeologer under grävningssäsongen (7,5 x 168) = 10,5

Antal arkeologer under grävningssäsongen = 7,5

217





Mycket om tekniska framsteg då och nu
Från UV Västs undersökningar 1984 

Eva Weiler

I Halland är det en livlig arkeologisk verksamhet nu för tiden. Nästan hälften av alla 
uppdrag under 1984 gällde Halland och de dominerade också tids- och volymmässigt. 
Orsaken är att utbyggnaden av motorvägen fortsätter och att man planerar en fortsättning 
norrut av naturgasledningen från Skåne.

Ca 70 % av uppdragen i hela regionen har gällt fornlämningar från förhistorisk tid och 
30 % medeltid/nyare tid. Fördelningen geografiskt och typmässigt framgår av följande 
tabell.

LANDSKAP BO DS HA VG VRM S:A

Specialinventeringar 2 - - 2

Boplatser, provundersökta 8 - 2 1 - 11

Boplatser, slutundersökta - - 6 - - 6
Förhistoriska gravar 1-1 1-3

Fångstgrop - 1 - - - 1

Kyrkor - 11

Städer 4 - 4 - - 8

Totalt S:a 13 1 15 2 1 32

Äldst i Västsverige

Samarbetet med geologer, bl a från Sveriges Geologiska Undersökning i Göteborg, har 
inneburit att kännedomen om västkustens äldsta bosättning ökat väsentligt. Vid karte
ringen för geologiska kartbladet i Halland har vid flera tillfällen inrapporterats fynd från 
överlagrade boplatser i nya vägslänter, vid VA-arbeten osv. Under året gjordes en sådan 
iakttagelse i Brännarp nära Getinge i södra Halland. I en vägslänt hade en härd kommit
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fram, som var överlagrad av drygt 2 m sand. Av lagerföljden att döma skulle härden 
kunna vara från den allra första tiden efter isavsmältningen. C14-analys och trädartsbe- 
stämning av träkol avslöjade att spåren inte var äldre än ca 6500 f Kr och att det bland 
trädslagen, som dominerades av tall och asp, fanns några stycken inslag av hassel.

Brännarp har några paralleller längre norrut på västkusten, bl a i Östad vid sjön Mjörn i 
södra Västergötland (Långared, f d Östad 137). Under året gjordes en provundersökning 
i den lilla del, som ännu återstår av Östadboplatsen. Tyvärr påträffades inga kulturspår 
från resten av denna tidiga boplats, där man även fann (bränt) benmaterial bland fynden 
vid undersökningen hösten 1971.

I Västsverige finns också de gravar, som anses höra till de äldsta bönderna: dösarna. Det 
är ytterst ovanligt, att sådana fornlämningar får tas bort, men i Hunnebostrand i mellersta 
Bohuslän grävdes en dös ut under början av säsongen (Tossene 211). Den var registrerad 
som rester av en hällkista, men visade sig vara en dös, som var mycket mindre skadad än 
befarat. Den omgavs av en stenpackning, som innehöll 2 tvärpilspetsar av flinta. Till sin 
form utgjordes själva graven av en 1 x 1,3 m stor kammare med en kort gång. Hällarna 
hade sprängts loss ur graniten med hjälp av eld och sedan fraktats till platsen. Över hela 
anläggningen låg rikligt med bitar av skiffer och slagen kvarts, som kanske var mera 
exklusivt än flintan, som är så vanlig i trakten och som användes vid tillverkningen av 
vardagsföremål. I botten av kammaren fanns tandemalj av en ung människa, kanske i 
12-14-årsåldern, samt 4 bärnstenspärlor.

Stenteknologi - hur länge?

Sedan många år har det i Västsverige pågått en diskussion kring flintteknologi och 
terminologin kring redskap och avfallsmaterial av flinta. Resultatet publicerades i en 
rapport år 1978 av Göteborgs arkeologiska museum med bl a förslag till ett sorte- 
ringsschema för flinta. Nu riktas intresset mot tillverkningstekniker och försök att 
identifiera avfall från t ex yx- och dolktillverkning efter praktiska försök som pågår i 
Nordtyskland och Danmark. Vid årets undersökningar av stenåldersboplatser i mellersta 
Halland har materialet gåtts igenom i syfte att studera sådant avfall (Lindberg 89 och 91). 
Det har konstaterats, att man faktiskt tillverkat yxor av flinta på boplatserna. Nästa steg 
är att studera slitspår på avfallsmaterial genom mikroskopisk analys, i första hand i syfte 
att försöka se vad styckena använts till men även om till synes obearbetade avslag eller 
spån använts att skära eller skrapa med t ex.

Av speciellt intresse är fyndigheter av flinta, inlagrad i grus, som inrapporterats av 
geologer i trakten av Varberg, inte långt från boplatserna i Lindberg. Flintblocken är av 
sådan storlek och kvalitet, att de utan tvivel kunnat användas som råvara vid tillverkning 
av flintföremål. Den här flintan kastar därmed nytt ljus över frågan om råvaran till

221



Fig 2. Dösen i Hunnebostrand i mellersta Bohuslän. Foto Bengt Nordquist. 
Dolmens.

Fig 3. En del springor mellan hällarna i kammaren var tätade med små flata hällar, som slagits loss ur 
större granitblock. Dessa hade i sin tur sprängts loss ur berget med eldens hjälp. Foto Eva Weiler. 
Some gaps between the slabs in the chamber were blocked up with small, flat stones struck from larger 
granite blocks. The blocks, in their turn, were detached from the bedrock with the help offires.

222



västkustens flintverktyg var importerad eller inhemsk och om man handlade med halv
fabrikat eller färdiga föremål, t ex yxor.

En av årets undersökningar i Tyllered i Tvååkers socken i Halland (Tvååker 82) belyser 
också frågan om traditioner inom flintteknologi, nu i relation till de äldsta metallerna. 
Boplatsen innehöll rikligt med keramik av gängse yngre bronsålderstyp, men även en 
flathuggen spjutspets av flinta jämte ett 20-tal hjärtformiga pilspetsar och halvfabrikat till 
sådana. Det fanns också spår av tillverkning av bronsföremål, men inga kvarlämnade 
sådana. I avvaktan på C14-analyser kan man tills vidare förmoda, att vissa föremål 
tillverkades av flinta långt in i yngre bronsålder och att boplatser och gravar med samma 
sorts keramik kan innehålla helt skilda föremålskategorier i sten och metall.

En efterundersökning gjordes också av en fyndplats för en ornerad skafthålsyxa av brons 
(period I), funnen vid grävning på en sommarstugetomt ute på Arnäshalvön i norra 
Halland (As 96). Syftet var att försöka ta reda på, om yxan var ett lösfynd eller kom från 
en boplats, ev en verkstadsplats för bronsgjutning. Fyndplatsen låg i ett område med 
kulturlager, härdar och ganska rikligt med slagen flinta, vilket tyder på att det funnits en 
boplats i området. Tyvärr fanns inte tillräckligt med träkol för datering genom C14- 
analys. Boplatsen låg nedanför en mosse och hade yxan hittats för 100 år sedan, hade den 
kanske klassificerats som ett offerfynd nära mossen. Undersökningen på Arnäshalvön 
ställer äldre lös- och depåfynd av s k praktföremål i ny dager och kan kanske avdramati
sera många tolkningar som grundats på ofullständiga fyndomständigheter.

Stickprov på medeltid och 1600-tal.

De stad sarkeologiska undersökningarna har utgjorts av provgrävningar och antikvariska 
kontroller i Kungsbacka, Varberg, Marstrand och Kungälv. I Varberg gällde deten del av 
”Platsarna”, som nu är den tredje av Varbergs fyra föregångare, som dokumenterats de 
senaste åren.

Omläggningar av trottoarer och nerläggning av fjärrvärmeledningar i centrala Kungs
backa har medfört en rad antikvariska kontroller och provgrävningar under året. De 
första uppgifterna om Kungsbacka som stad är från början av 1400-talet. När man fick 
sina stadsprivilegier vet vi inte, bara att de drogs in 1539 och förnyades senare.

Inga lämningar äldre än 1500-talet påträffades med undantag av Västergatan vid nuvaran
de torget, där det kom fram rester av den medeltida kyrkans bogårdsmurar jämte tre 
kistbegravningar. I gatorna är de bevarade kulturlagren mycket tunna och i många fall 
helt bortschaktade medan många gårdar mellan husen i centrala Kungsbacka idag ligger 
nära halvmetern högre än gatan utanför. De lämningar som kunde dokumenteras, utgjor
des av hus och spår av garveriverksamhet.
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I värmländska Ransäter efterundersöktes den nyligen nerbrunna 1600-talskyrkan. Trots 
sin relativt unga ålder, påträffades två gravkamrar som inte är omnämnda i skriftkällorna 
och således var helt okända i dag.

Arkeologi och naturgas

Under året inlemmades UV Väst i förprojekteringen för en eventuell naturgasledning 
längs västkusten från Skåne. Projektorens, Swedegas ab, syfte har i första hand varit att 
undvika fornlämningar. Den uppgiften visade sig på ett tidigt stadium vara praktiskt taget 
omöjlig, eftersom ledningen läggs i Hallands mittaxel, som är ett av de fornlämningstätas- 
te områdena på västkusten.

Arbetet bedrivs enligt en trestegsmodell, vars första fas utgörs av arkiv- och kartstudier 
samt fältrekognoscering. Längs den nära 15 mil långa ledningskorridoren från Hallandså
sen till och med Varbergs kommun har hittills ett 100-tal platser prickats in, vilka utifrån 
vissa kriterier bedömts innehålla förhistorisk eller medeltida bebyggelse som inte var 
känd förut. Ledningen passerar över flera av de stora floderna upp mot Västergötland och 
sydsvenska höglandet, t ex Ätradalen. Den går också tätt förbi klassiska fornlämnings- 
områden som t ex höjdområdena vid Eldsbergaoch Årstad, Käringsjön-mossen med en 
massa lerkärl och träföremål, och ”järndistriktet” i Tvååker.

Trots att steg 1 bara startat, har redan en för antikvariska förhållanden mycket stor 
summa pengar lagts ner enbart på att undvika fornlämningar. Resultatet berördes ovan. 
Kan pengarna trots allt anses vara väl förvaltade för arkeologin och i så fall hur?

Det är något av en händelse som ser ut som en tanke, att Swedegas västsvenska kontor 
befinner sig i samma hus som Göteborgs arkeologiska museum. Många av de fynd som 
finns i museets magasin har aktualiserats genom förprojekteringen för naturgasen och 
detta har blivit en av flera utgångspunkter i fortsatt samarbete mellan olika västsvenska 
arkeologiska institutioner. Ett annat resultat av denna strävan är, att flera forskarstude
rande från Göteborgs universitet knutits till utgrävningarna längs motorvägen i Halland 
och att de är inriktade på att fortsätta detta även beträffande ev undersökningar för 
naturgasledningen.

Från flintverkstad till processindustri

”Från flintverkstad till processindustri” blev till slut huvudtiteln på en bok om UV Västs 
undersökningar från 1968, dvs startåret för ett UV-kontor i Västsverige. Undertiteln 
lyder: "De första 9000 åren i Västsverige speglade av UV Västs undersökningar 1968-
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80”. Boken kom ut i maj och behandlar enbart förhistoria, som ju dominerade verksamhe
ten fram till början av 80-talet. Författarna har dels sammanfattat grävningsresultaten, 
dels försökt teckna ner idéer som funnits vid sidan av gängse rapportering men som 
egentligen inte kommit till uttryck där.

”This is not the end. This is not even the beginning of the end. This is the end of the 
beginning”, löd inledningen, citerat från Winston Churchill. Med den mångfald utgräv
ningar, som sannolikt står för dörren i Västsverige de närmaste åren, var det nog inte så 
tokigt gissat.

Arbeten rörande UV-verksamheten i Västsverige, utgivna 1984

Carlsson, K. Drottninggatan i Marstrand. Stadshistorien i ny belysning. Skrifter utgivna 
av Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund nr 11. 1984.

Furingsten, A., Jonsäter, M., Weiler, E. Från flintverkstad till processindustri. De första 
9000 åren i Västsverige speglade av UV Västs undersökningar 1968-80. Kung
älv 1984.

Jonsson, L., Ullberg-Loh, K. Ur historiens djupa brunn. Om ett märkligt fynd i Ny 
Varberg. Varbergs museums årsbok 1984.

Summary

The paper deals with the rescue excavations in south-western Sweden, carried out by U V 
Väst. During 1984 c. 70% of the excavated objects were from prehistoric times and 30% 
from the Middle Ages or later. The summary is divided into five sub-titles:

Early Western Sweden. Since a rather long time the archeologists work close together 
with geologists in Flalland, having received facts for the new geological maps. Many old 
settlements have been discovered at the same time as the geologists controlled have been 
discovered at the same time as the geologists controlled the layers in gravel-pits or pits for 
water-pipes. This year a dwelling-site from 6500 BC was discovered at Brännarp, Hal
land. It was covered by a 2 metre deep layer of sand.

In western Sweden there are a few megalithic graves, dolmens, connected to the first 
farmers. One dolmen was excavated at Hunnebostrand, Bohuslän. It was built by granite 
blocks as a square-shaped chamber with a short passage in front of it. The dolmen was 
badly damaged, but at the bottom of it there was a tooth of a young individual, probably
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from a 12-14-year-old child, and some amber ornaments. Pieces of quartz and slate were 
spread out all over the grave.

Stone technology - for how long time? There is a great interest in stone technology in 
western Sweden. During many years the terminology of flint implements and refuse 
products have been much discussed. Now a few archaeologists have started to study the 
different ways in which flint can be worked into tools, i.e. how to identify the refuse 
products from making axes and daggers. Such experiments are today carried out in 
Denmark and northern Germany and during 1984 also on material from Stone Age 
settlement in Halland. Even microscopical investigations were made of different traces of 
the edges of the flakes in order to get to know what they were used for. During 1984 the 
geologists found big flint stones, incapsulated in the drums near the coast. They were not 
known earlier and throw new light on the question of whether flint tools were imported or 
if the tool-makers could get the raw materials close to their workshops.

Another important question is the relation between stone technology and early metallur
gy. During 1984 one dwelling-site with traces of both bronze-casting and making of flint 
implements was excavated in Halland. Not so very far from this place a private person 
found a bronze axe from the Early Bronze Age in his garden near a small bog. But it was 
not an offering in the bog, a usual interpretation of this kind of finds. A trial excavation 
was made in the area which revealed that the axe came from a dwelling-site not far from a 
bog.

From the Middle Ages and the 1700th century. Not many urban excavations were made in 
western Sweden by UV Väst this year, just small investigations. At Kungsbacka, which 
probably received its rights as a town during the Late Middle Ages, no remains older than 
the 1600th century have been found apart from the wall around the oldest church. Like 
many other small medieval towns the archaeologists seldom find remains at the houses or 
the streets, often built of wood.

Archaeology and the pipeline for gas. A pipeline for gas is now projected along the west 
coast of Sweden. It comes from Denmark and Skåne where a lot of excavations have been 
carried out because of the project. The pipeline will be put straight across the big rivers 
from the coast to the interior parts of Västergötland in a landscape filled with ancient 
monuments, mostly burial mounds and cemeteries from prehistoric times. But most of 
the dwelling-sites from that time or from the Middle Ages have no marks on the surface of 
the ground. For that reason the archaeological work is divided into three parts: registra
tion by reconnoitring the ground, trial investigations and excavations. In such a big 
project it is necessary to work close together with other institutions like the museums of 
the region and the University of Göteborg.

”From flint workshop to process industry” is the title of a book about the results of the 
rescue excavations in western Sweden between 1968 and 1980, published during 1984. It 
is written by three of the archaeologists from UV Väst.
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Verksamheten vid UV Oland/Småland 1984
Margareta Beskow Sjöberg

Undersökningsverksamheten inom regionen har varit av mycket liten omfattning under 
1984, med endast 24 fältarbetsdagar. Knappt hälften av dessa 24 dagar är uppdrag medan 
resten ligger på den arkeologiska fältkurs vi anordnat i samarbete med Ölands folkhög
skola. Två undersökningar och elva antikvariska kontroller har genomförts varav fem 
antikvariska kontroller på fastlandssidan av Kalmar län.

Därav följer att det vetenskapliga utbytet av årets verksamhet är magert. Undervisnings
gravningen på Jordtorpsåsen med folkhögskolekursen omfattade två stensättningar med 
fyndtomma brandgravar troligen från äldre järnålder. Efter matjordavbaning för nybygge 
på Godtemplarlägenheten i Köpingsvik undersöktes några brandgravar varav en var en 
urnegrav från vikingatid.

Summary

During 1984 very few excavations have taken place in the region. Only 24 working days 
have been spent in the field. Less than half of these were spent on commissioned 
excavations while the rest were used in directing archaeological fieldwork in conjunction 
with Gland’s ”folkhögskola”. Two excavations were carried out, and eleven areas were 
exploited under antiquarian supervision, five of which were on the mainland area of 
Kalmar county.

Thus, the scientific results of the acitivity in 1984 are few. The course in archaeological 
fieldworkd on Jordtorpåsen included two stone settings with cremation graves. Although 
both were lacking in finds they both are probably from the Early Iron Age. Several 
cremation graves, one of which was a Viking Age urn burial, were excavated in Köpings
vik.
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Fig 1. Folkhögskolekurs-grävning på den natursköna Jordtorpsåsen i Algutsrum på Öland. Stensättningar från 
äldre järnålder undersöktes. Foto Margareta Sjöberg.
Training excavation for folk high school students. Stone-settings from the Early Iron Age are being examined.
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Ett år på UV Mitt
Catharina Nilsson

Verksamhetens omfattning

Antalet uppdrag som utförts genom UV Mitt under 1984 - 141 st - är det största sedan 
kontorets tillkomst 1979. Mätt i andra mått som antal arkeologtimmar i fält har däremot 
verksamheten under året varit låg med endast 20.791 timmar vilket motsvarar 13 årsver
ken i fält.

Antalet utgående skrivelser (kostnadsavtal och slutredovisningar ej medräknade) har 
under 1984 varit 180 vilket innebär en ökning med 40 jämfört med föregående år. Ungefär 
samma ökning kan noteras för antalet upprättade kostnadsberäkningar vilka uppgår till 
174. Till besiktning har åtgått 288 arbetsdagar, dvs knappt två årsverken vilket är en 
minskning med drygt 0,5 årsverken jämfört med 1983.

Uppdragsstatistik 1984

Landskap Dr Gä Hs Nä Sö Up Vsm Ög Summa

Antal uppdrag 6 2 1 2 63 41 2 24 141

Arkeologiini (fält) 3168 544 588 376 4209 9248 24 2634 20791

Grovarbetstim 2392 480 1264 336 2762 3705 2030 12969

Maskintim 251 20 40 535 734 20 421 2021

Und volym i m2 3270 1300 150 330 9671 14928 36 8697 38382

Antal fosfatkart 3 2 2 7
Antal provund 1 1 16 4 2 7 31
Antal ant kontr 1 27 19 8 55
Antal byggn dok 1 1 2
Antal ark und 4 1 1 2 16 16 6 46
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Tyngdpunkten vad beträffar antalet uppdrag ligger som tidigare år på Södermanland, 
Uppland och Östergötland i nu nämnd ordning med 63, 41 respektive 24 st. Övriga 
landskap har 1-2 uppdrag med undantag för Dalarna där aktiviteten varit stor under det 
senaste året jämfört med tidigare år både när det gäller antalet uppdrag, 6 st, och vad 
beträffar omfattningen med 3 268 arkeologtimmar i fält. Flera arkeologtimmar i fält, 
9 248, har Uppland och det mycket på grund av en enda undersökning, nämligen den 
stora bytomtsundersökningen vid Gredelby i Knivsta.

Undersökningarnas omfattning UV Mitt 1979-84

År Antal
uppdrag

Yta m2 
(förhist)

Volym m5 
(medeltal)

Ark tim 
i fält

Grovarb
tim

Maskin
tim

1979 104 48612 - - 34329 1764
1980 116 70721 - - 52112 4055
1981 116 32273 2175 30431 24847 2685
1982 123 - - 25894 18766 2565
1983 116 - - 27992 22909 2770
1984 141 38382 - 20791 12969 2021

Granskar man undersökningarnas omfattning under de sex år UV Mitt existerat så har 
verksamheten varit ganska jämn dock med en viss antydan till minskning över åren. 
Statistiken är dock något svår att tolka då verksamheten fram t o m 1980 mättes i 
grävningsvolym och därefter har uppskattats efter åtgångna arkeologtimmar i fält vilket 
säkerligen är mer rättvisande. Uppgifter på åtgångna grovarbetstimmar och maskintim
mar har dock funnits med hela tiden och det är framför allt här man kan se den minskande 
omfattningen även om inte heller denna statistik är helt riktig då det finns en tendens över 
åren att i allt mindre utsträckning utnyttja grovarbetskraft och alltmer maskin.

De tendenser till minskning av undersökningsvolymen som kan utläsas av statistiken 
ovan beror sannolikt på de allmänt dåliga tiderna men kanske även på de ökade undersök- 
ningskostnaderna vilka medfört att man i allt större utsträckning undviker arkeologiska 
undersökningar. För UV Mitts personal har detta ännu inte inneburit några inskränkning
ar. Däremot har antalet extraanställda under säsong minskat markant under senare år.
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Typ av undersökning

Typ av 
undersökn

För-
hist

Ark
tim

Medelt/ 
nyare t

Ark
tim

Totalt
ant

Total 
ark tid

Ark tim/ 
uppdrag

Fosfatkart 7 743 7 743 106
Provund 14 447 17 510 31 957 31
Ant kontroll 17 124 38 1648 55 1772 32
Byggn dok 2 481 2 481 241
Ark und 33 12404 13 4434 46 16838 366

Summa 71 13718 70 7073 141 20791 147

Ser man till typen av uppdrag så består en dryg tredjedel av antikvariska kontroller, en 
knapp tredjedel av olika typer av förundersökningar och ca en tredjedel av ordinära 
undersökningar. Mätt i antalet förbrukade arkeologtimmar ligger dock ca mer än fyra 
femtedelar av verksamheten på undersökningarna och vardera ca en tiondel på antikva
riska kontroller respektive fosfatkarteringar och provundersökningar.

Att antikvariska kontroller och provundersökningar ökat i antal på de regelrätta under
sökningarnas bekostnad är en tendens som gjort sig alltmer gällande under senare år. Det 
ökade antalet schaktningskontroller är snarare en belastning, då de arkeologiska resulta
ten sällan motsvarar den arbetsinsatsen (resor, administration) som krävs. Här skulle det 
vara betydligt enklare om kontrollerna kunde utföras av personalen på de lokala museer
na. Ökningen beror troligen till en del på att länsmuseerna inte längre har personella 
resurser till att utföra den här typen av uppdrag.

Kanske beror ökningen av antalet schaktningskontroller också på utbyggnad av fjärrvär- 
me i vissa städer med äldre stadskärnor vilket pågått de senaste åren (Nyköping, Uppsa
la). Till skillnad från de flesta andra kontroller har undersökningarna i samband med 
tjärrvärmeschaktning, liksom också VA-omläggningar varit mycket givande då de gett 
oss tillfälle att dokumentera långa, sammanhängande profiler genom stadskärnorna. 
Tyvärr har många av dessa undersökningar fått utföras under otillfredsställande förhål
landen, ofta under stark tidspress och i ett par fall under vintertid. Överhuvudtaget finns 
under senare år - trots försök till framförhållning - en tendens till att allt fler arbeten 
förläggs till vinterhalvåret. Ofta hänger det samman med att man av sysselsättningsskäl 
fått statliga bidrag till att tidigarelägga arbeten.

Undersökningarnas inriktning

Också när det gäller vilka typer av lämningar som undersöks gör sig tendenserna från 
tidigare år gällande - nämligen att boplatsundersökningarna ökar på gravundersökningar-
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nas bekostnad och att medeltidsundersökningarna i städerna minskar medan de på 
landsbygden ökar. Överhuvudtaget minskar undersökningarna av registrerade fornläm- 
ningar, vanligen gravar, vilket sannolikt hänger samman med de dåliga tiderna. Att 
boplatsundersökningarna trots allt ökar beror säkerligen på de allt vanligare förundersök
ningarna liksom ökad kunskap hos arkeologerna om var boplatserna kan finnas. Särskilt 
är det bronsåldersboplatser och bytomter som har kommit att undersökas de senaste 
åren. Det är också dessa som i minst utsträckning tycks vara registrerade, se nedan.

Undersökta boplatser (förhistoriska)

Datering Stå Bå Äjå Y å Odat. Summa

Antal lokaler 3(2) 5(0) 3(1) 2(0) 3(0) 16(4)
% registrerade 66 0 33 0 0 25

( ) anger antalet registrerade lokaler

Också när det gäller gravundersökningarna tycks det under senare år ha skett en förskjut
ning mot att oregistrerade gravar undersöks i större omfattning än tidigare. Endast 20 
eller ca 16 % av de under 1984 undersökta gravarna har varit registrerade. Det skall 
jämföras med de 50 % som ofta angivits tidigare. Naturligtvis kan inte statistiken för ett 
enda år vara utslagsgivande, särskilt när så få gravar undersökts, men sannolikt anger den 
ändå riktningen (jfr A i S 1981).

Undersökta gravar (förhistoriska)

Landskap Bå Äjå Yjå Odat Summa

Dalarna 2(1) 2(1)
Gästrikland 1(0) 1(0)
Närke 1(0) 1(0)

Södermanland 2(2) 50(0) 2(1) 1(1) 18(0) 73(4)
Uppland 1(1) 3(2) 14(1) 24(8) 1(0) 43(12)
Östergötland 3(1) Kl) 1(1) 5(3)

Summa 6(4) 50(0) 8(5) 15(2) 45(9) 1(0) 125(20)

% registrerade 68 0 63 13 20 0 16

() anger antalet registrerade gravar
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U ndersökningarna
Trots den volymmässigt jämförelsevis ringa verksamheten under 1984 har många intres
santa undersökningar genomförts som förtjänar att omnämnas. Stenåldersboplatser är ett 
ganska ovanligt exploateringsundersökningsobjekt i Mellansverige. Under säsongen har 
emellertid tre stycken undersökts, den ena t o m i det närmaste totalt.

Totalundersökningen omfattade den kända boplatsen på Hedningahällan, belägen i ett 
otillgängligt skogsområde nära Enånger i Hälsingland. På en utskjutande, ca 10 m hög 
klippa, har avsatts kulturlager av varierande mäktighet. Fyndmaterialet bestod bl a av 
stridsyxa, tväryxa, mejslar, miniatyrer, lerpärlor, ornerade benföremål och rikligt med 
keramik av Kiukaistyp. Keramiken stärker den tidigare teorin om att platsen utnyttjas av 
en ”finsk” folkgrupp eller snarare en grupp tillhörande en runt Bottenviken lokaliserad 
säljägarbefolkning med bosättningar i Sydvästfinland, på Åland och efter Mellansveriges 
ostkust.

De arkeologiska undersökningar som påbörjades 1983 med anledning av Riksväg 70:s nya 
sträckning utanför Leksand fortsatte och avslutades under 1984. En av undersökningarna 
kom att beröra delar av en ej registrerad stenåldersboplats vilken lokaliserats genom fynd 
i den plöjda åkern. Den är belägen strax intill Leksands järnvägsstation och omfattar ett 
ca 12 000 m2 stort område. Vid undersökningen prioriterades den kronologiska aspekten 
och två 1150 m2 respektive 250 m2 stora ytor grävdes och sållades per m2. Det framtagna 
materialet är enhetligt mesolitiskt - keramik saknas helt - och visar spår av både 
sydsvenska och nordskandinaviska kulturinfluenser.

Också vid S:t Botvid i Botkyrka har en stenåldersboplats delvis kommit att undersökas. 
Den är belägen på 37-43 m ö h i en svag västsluttning ner mot Albysjön. Inom det berörda 
området framkom flera ytor med olika typer av anläggningar som härdar, sotlager och 
gropar. Fynden består främst av bearbetad kvarts och i vissa områden också av keramik, 
grönsten, flinta och brända ben. Lokalen har preliminärt daterats till senmesolitikum och 
neolitikum.

Bronsåldersboplatser är en fornlämningstyp som kommit att undersökas allt oftare under 
senare år vilket till stora delar beror på att kunskapen om dessa har ökat. Tidigare 
undersöktes i stort sett endast de synliga lämningarna, dvs vanligen skärvstenshögar och 
i bästa fall små ytor intill dessa. Först under senare år har medvetenheten ökat om hur 
ytstora boplatserna kan vara och vilka komponenter som ingår i dem som huslämningar, 
verkstadsområden, åkerytor m m.

Även om vår kännedom om bronsåldersboplatsernas omfattning nu är väsentligt större 
än tidigare, begränsas vanligen undersökningarna genom att exploateringarna endast 
berör mindre delar av dem. Särskilt om boplatserna inte är registrerade är det svårt att 
hävda behovet att få undersöka utanför själva exploateringsområdet. Tyvärr gäller det 
samtliga årets undersökningar av bronsåldersboplatser.
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Två av bronsålderslokalerna är upptäckta i samband med undersökningar för E4:ans nya 
sträckning mellan Nyköping och Jönåker, den ena vid Jäder och den andra vid Skalista i 
Lunda sn. På båda platserna visade sig registrerade gravhögar i själva verket vara 
skärvstenshögar. I anslutning till dessa undersöktes kulturlager, skärvstenspackningar, 
härdar, stolphål och ugnar. Vid Skalista har även påträffats järnslagg.

Samma typ av anläggningar som i Lunda framkom vid schaktningar för Q ärrvärme intill 
ett grav- och boplatsområde i Järna samhälle. En stor avfallsgrop innehöll rikligt med 
keramik av bronsålderskaraktär. En ijärde boplats framkom vid provundersökningar för 
en planerad breddning av Södertäljevägen vid Nykvarn. Vägen löper på en moränrygg på 
vilken gravar och gravfält av yngre järnålderskaraktär är registrerade. Inom området 
påträffades ett 50-tal gravar av olika typer.

Gravöverbyggnaderna var av varierande slag: stensättningar, stensamlingar, skärvstens- 
flak och helt omarkerade. Gravskicket omfattade både fyndtomma gravar, skelettgravar, 
brandlager och brandgropar m m.

Mellan och under gravarna fanns ett 75-tal anläggningar av boplatskaraktär, såsom 
härdar, stolphål och gropar. Inom området fanns ett mörkt kulturlager vilket vissa gravar 
vilade på. Gravarna kan dateras till äldre järnålder. Övriga anläggningar är sannolikt dels 
äldre dels samtida med gravarna.

Ett röse, troligen från bronsåldern, har också undersökts i Södermanland. Det var beläget 
på en bergsklack ca 10 m ö h vid Oxelösund. Avröset, som var skadat, återstod endast en 
enskiktad stenpackning i anslutning till bergklackens högsta punkt. Under stenarna 
bildade berget en 2 m lång, 0,6 m bred och 0,4 m djup svacka. Inga fynd påträffades i 
denna men sannolikt har stenpackningen täckt en skelettgrav.

Ytterligare en grav med sannolik datering till bronsåldern har undersökts under året. På 
en höjd med vidsträckt utsikt över sjön Roxen vid Gerstorp i Kaga sn i Östergötland 
uppfördes under slutet av 1800-talet ett lusthus på en befintlig hög. Denna utgjorde nu 
hinder för att återställa en sandtäkt till åkermark och kom därför att undersökas. Högen 
som var oval, 13 x 16 m och ca 1 m hög, var påbyggd med sprängsten som utgjorde 
fundament till lusthuset. Detta kunde arkeologiskt dateras till 1880 genom fynd av mynt, 
en almanacka och en tidning som lagts ned i ett plåtskrin under sprängstenen vid 
uppförandet. I högen fanns tre brandgravar av vilka två endast innehöll brända ben 
medan den tredje var en urnegrav med brända ben och en mycket liten bronsring. I högens 
stenpackning låg två skålgropsstenar och en maisten. Under gropens fyllning och i 
området närmast omkring högen fanns bl a stolphål, gropar och härdar. De äldsta 
anläggningarna på den undersökta ytan var således av boplatskaraktär.

Också när det gäller järnålder har tyngdpunkten vad beträffar undersökningarnas omfång 
legat på boplatsgrävningarna. Arets i särklass intressantaste undersökning har berört ett 
fornlämningskomplex med bebyggelselämningar, stensträngssystem och gravar från oli
ka perioder beläget på och i anslutning till Gredelby bytomt vid Knivsta. Både gravar och 
huslämningar från romersk järnålder - folkvandringstid respektive vikingatid undersök
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tes, däremot är perioden 6-800 dåligt belagd. Också ett medeltida gårdsläge kunde 
konstateras. De arkeologiska undersökningarna kompletterades med pollenanalys och 
en dokumentation av stensträngssystemet.

En bytomt har också undersökts vid Gamla Vall (Valls Kungsladugård) i Valbo sn utanför 
Gävle. Under ett flertal sentida husgrunder påträffades resterna av minst tre medeltida 
byggnader samt ett kraftigt avfallslager vars äldsta fas kunde dateras till 1200-tal. Fyn
den, bl a ett flertal mynt, bokbeslag, blyplomber och glas var av hög klass. Under och 
utanför avfall slagret framkom dessutom spår efter järnframställning och smidesverksam- 
het. Provundersökning söder om Kungsbäcken avslöjade en brandgrav av yngre järnål- 
derstyp samt några härdar.

En tredje by tomtsundersökning berörde södra utkanten av Lima by. Undersökningen 
visade emellertid på en första etablering i området först under medeltidens slutskede.

Gravundersökningarna från järnåldern har varit få och har haft ringa omfattning. Föru
tom den tidigare nämnda gravfältsundersökningen vid Fjälla i Turinge har ett 20-tal 
gravar på ett skadat yngre järnåldersgravfält undersökts i kv Regularn i Turinge. Enstaka 
gravar, såväl ensamliggande som på gravfält, har också undersökts på flera håll. Härskall 
särskilt nämnas två undersökta gravar på ett gravfält beläget på Kvarnbacken i Össeby- 
Garn där den ena bl a innehöll en våg och en almandingranat vilket är intressant med 
tanke på gravfältets läge vid utloppet av Långhundraleden i Garnsviken och nära Toftesta 
holme som är omnämnd som marknadsplats i äldre tider.

En ny typ av undersökningar som man kan befara bli fler i framtiden är efterundersök- 
ningar på skattfyndplatser. Under 1984 har två unga pojkar med metalldetektorer hittat 
vikingatida mynt på ett par ställen i Roslagen, i Frötuna och i Estuna snr. 1 Estuna har 
hittills genom efterundersökningar i samband med plöjningar framtagits 133 vikingatida 
silvermynt jämte ett antal järn- och bronsföremål.

Stadsundersökningarna har varit få men intressanta och i flera fall rört städernas äldsta 
delar. I Sigtuna har delar av två gravfält samt bebyggelselämningar undersökts i kv 
Nunnan i den medeltida stadens västra utkant. Bebyggelsen tillhör Sigtunas storhetstid 
1000-1100-tal. Därefter har området stått obebyggt fram till idag. Gravarna-av vilka ett 
10-tal var försedda med gravgåvor - kan dateras till samma tid. Området ansluter dels till 
det hedniska gravfältet vid Kalvhagen, dels till S:t Pers kyrka.

I Uppsala har flera smärre undersökningar ägt rum. I kv Örtedalen, i norra utkanten av 
den medeltida staden har bebyggelseskikt som preliminärt dateras till 1400- respektive 
1600-tal framtagits. Mellan dessa skikt var lager av gödsel och mylla. Eventuellt kan 
området i mellanperioden ha utnyttjats som odlingsmark. Vid kontroller av led- 
ningsschakt öster om saluhallen har träkonstruktioner vilka tolkats som rester aven äldre 
strandskoning respektive brygg- eller kajanläggning framkommit. Vidare påträffades 
norr om saluhallen rester av en äldre vattenledning bestående av en rad av urholkade 
stockar.
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En sammanhängande profil på drygt 160 m längs med hela Dragarbrunnsgatan från 
Vaksalagatan i öster till S:t Persgatan i väster har kunnat upprättas i samband med 
kontroll av VA-arbeten. Schaktet har visat sig vara ett bra komplement till de tidigare 
arkeologiska undersökningarna längs Dragarbrunnsgatan både när det gäller uppgifter 
om den ursprungliga topografin samt exakta lägesbestämningar för tvärgränder. Dess
utom kom schaktet att beröra S:t Pers kyrkoområde där lämningar efter bogårdsmuren 
och ett 10-tal gravar påträffades.

Arets intressantaste undersökning på medeltidssidan visade sig kv Rådstugan i Strängnäs 
bli. Undersökningsytan låg 5-8 m ö h (lokalt nivåsystem) i sluttningen ner mot Mälaren 
och gamla färjeläget mot Fogdö. Under 1-2 m tjocka fyllnadslager framkom rester av 
stenläggningar från gator och gårdsläggningar vilka kan dateras till 15— 1700-tal. Under 
dessa följde ett upp till 0,6 m tjockt kulturlager fördelat på flera skikt av olika karaktär. 
Det översta innehöll rikligt med obrända ben från matrester men också mycket bearbetat 
ben från kamtillverkning. Några fragmentariska lergolv, en kraftig sotfläck och lite inslag 
av kalk var allt som återstod av byggnader. Lagret dateras genom riklig förekomst av C 1 
och C II gods, äldre rödgods B II: 1 samt enstaka skärvor äldre svartgods till 12—1300-tal. 
Ett av de understa lagren bestod av sotig åsblandad halvfet mylla täckande hela grävytan. 
Lagret innehöll obrända ben, rikligt med svartgods av både vendisk och inhemsk karak
tär, keramiken var delvis av vikingatida typ. Lagret täckte ett 50-tal stolphål och härdar, 
de flesta synliga i det rena åsgruset/sanden men också en byggnad med syllstensram och 
stolprader. I byggnadens flerskiktade lergolv påträffades brynen, svartgods och ett 
kamfodral av ben, fynden är av klart vikingatida typ. Lagret daterar bebyggelsen till 
senast 1000-1100-tal.

Också i Södertälje har stadens äldsta delar undersökts under året. Här kunde i kv 
Silen/V ågen en sammanhängande yta om 10 m: undersökas av det tidigare kända kulturla
gret från vikingatid. I kulturlagret fanns ett lergolv samt under detta några stolphål. 
Fynden utgjordes bl a av ett Ethelredmynt och skärvor av svartgods.

Under 1984 avslutades de omfattande schaktningskontrollerna och undersökningarna 
som utförts i samband med fjärrvärmeutbyggnad i Nyköping. Medeltida kulturlager har 
berörts på en sammanlagd sträcka av ca 1000 m inom de centrala delarna av staden, i 
huvudsak väster om ån. Äldre gatusträckningar har noterats på flera platser, liksom 
huskonstruktioner, slaggförekomst och andra fyndkoncentrationer bl a av läderspill.

I Örebro har under året delar av kv Tryckeriet och kv Rådhuset undersökts. I kv 
Tryckeriet påträffades två bebyggelseskikt skilda åt av ett brandlager. Det sparsamma 
fyndmaterialet försvårar tolkningen och dateringen av bebyggelsen men sannolikt är det 
övre skiktet från 1600-talet medan det undre är från 1500-talet. Också i kv Rådhuset 
kunde ett brandskikt, sannolikt från 1600-talets mitt spåras över hela undersökningsytan. 
Under denna nivå framkom ett homogent avsatt kulturlager innehållande träflis och 
djurben samt enstaka hög- och senmedeltida artefakter vilka ger lagret en allmän datering 
till 12— 1400-tal. I det sterila åsgruset under kulturlagret påträffades en brandgrav av yngre
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järnålderstyp med brända ben, urna, spik, nitar samt pärlor och kamfragment. Möjligen 
kan fynd av brända ben och skärvor av A-gods i det medeltida kulturlagret tyda på att 
ytterligare gravar och eventuellt förhistoriska boplatsrester förstörts redan under högme
deltid.

Flera intressanta undersökningar har genomförts i Söderköping. I kv Bryggaren doku
menterades fem olika bebyggelsehorisonter omfattande perioden från tidigt 1200-tal 
tom 1400-talet. Diagonalt tvärs genom kvarteret fanns under medeltiden en mycket 
smal gränd efter vilken byggnaderna låg tätt. Byggnaderna och gränden hade samma läge 
bebyggelseskikt för bebyggelseskikt vilket pekar på stabilitet i tomtindelningen. Byggna
derna, som huvudsakligen var knuttimrade, utgjordes av bostadshus och tillhörande 
ekonomibyggnader. En byggnad med två ugnar kan möjligen ha fungerat som bageri.

Fyndmaterialet från kv Bryggaren domineras av föremål gjorda av trä och läder. Tre fynd 
förtjänar att särskilt omnämnas. Det ena är en knivslida av trä, troligen till en slaktarkniv, 
med inskriften Olafr umilR vilket har tolkats som "Olof den elake" (?). Det andra fyndet är 
ett oskadat stengodskrus tillverkat i Tyskland under 1200-talets senare del. Det tredje 
märkliga fyndet består av delar av ett medeltida klädesplagg, en s k kjortel av ylletyg av 
samma typ som Bockstensmannens dräkt. Denna kan dateras till tidigt 1300-tal medan 
Söderköpingsplagget preliminärt kan fynddateras till tidigt 1200-tal. Givande provunder
sökningar har också genomförts i kv Pilgrimmen, kv Köpmannen och kv S:t Örjan. I kv 
S:t Örjan grävdes 4 x 6 m stora provrutor i vart och ett av kvarterets hörn. Sammanlagt 
framkom 4-7 bebyggelseskikt i varje ruta. De äldsta skikten kan dateras till 1200-talets 
första hälft.

Provundersökningen i S:t Örjan liksom flera andra under senare år visar, att Erik 
Lundbergs teori om att stadens äldsta delar var belägna i detta område är felaktig och att 
den tidigaste bebyggelsen, från 1100-talet och kanske 1000-talet, i stället är belägen efter 
stränderna i anslutning till Lillans och Storåns sammanflöden. Årets undersökningar ger 
också ytterligare belägg för hur snabbt staden byggdes ut till sin fulla medeltida utsträck
ning redan under 1200-talets lopp. Endast kv Norrtull i väster tycks ha tillkommit senare, 
vid 1300-talets mitt.

Provundersökningar och schaktkontroller har också utförts i Norrköping, Linköping, 
Skänninge och Vadstena. Genom en provundersökning i kv Kapellhorvan i Norrköping 
kunde konstateras att området först börjat bebyggas under senare delen av 1600-talet. 
Vid antikvariska kontroller i de s k E-kvarteren i Linköping kunde gränsen för den 
medeltida stadens utbredning åt väster fastställas. Vid schaktningskontroller för fjärrvär
me i det centrala Skänninge påträffades de kraftigaste kulturlagren i Trädgårdsgatan, 
Gullringsgatan och Pukebacksgatan. 1 ett servisschakt i kv Skenabron framkom i botten
sanden stolphål och avfallsgropar. I en av groparna påträffades svartgods liksom i det 
undre skiktet av kulturlagret intill. I samband med byggnadsarkeologiska undersökningar 
vid ombyggnaden av Vadstena slott har i källarplanet rester av de medeltida kulturlagren 
från byn Sanden delundersökts.
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Ett par byggnadsarkeologiska undersökningar har även genomförts under året. Den ena 
är den ovan nämnda i Vadstena slott. I slottet kunde tidigare byggnadsskeden dokumen
teras på flera håll. Bland annat påträffades igensatta trappor, en öppen spis, avloppskul- 
vertar och äldre golv. Den andra undersökningen utfördes i samband med omputsning av 
kyrkorummet i Överjärna kyrka. Spår av äldre byggnadsperioder i form av äldre fönster
öppningar, sidoaltare, kalkmålningar, valv och förmodligen bjälklag för ett äldre tak 
dokumenterades.

Till nyare tid får nog också räknas en undersökning av ett 75-tal kistgravar under S:t Petri 
kapell vid Leksands kyrka. Kapellet uppfördes 1760 delvis på norra bogårdsmuren. 
Innanför denna mur har bisättningar gjorts i upp till tre lager. Individerna var fördelade på 
40 vuxna och 40 barn. Det som gjorde undersökningen särskilt intressant var, att många 
bisatts i sina dräkter och att fragment av dessa var bevarade. Således påträffades bl a 
rester av mössor, luvor, sockor, hosor, stickade och vävda band och ett knypplat 
pannband i silver liksom spännen och hyskor av brons, glaspärlor m m.

Övrig verksamhet

Arbetet vid UV Mitt omfattar i tämligen stor utsträckning även utåtriktad verksamhet. 
Många större utgrävningar mynnar bl a ut i en utställning, som framställs av arkeologerna 
på fritid eller i samarbete med länsmuseer. Under senaste året har UV Mitt bl a haft 
utställningar i Knivsta, Nyköping, Leksand och Västerhaninge. Vi har också många 
visningar för skolklasser och andra intresserade i samband med utgrävningarna. Några 
leder kurser för hembygdsintresserade, och 1984 har vi haft tre fältkurser för amatörarke
ologer i Botkyrka, på Ekerö och i Finsta. Det är således en stor och ökande informations- 
och PR-insats som utförs på ideell basis. Samtidigt är denna verksamhet mycket stimule
rande.

Under vintern 1984-85 har arbete pågått med en serie artiklar om de senaste 20 årens 
undersökningar i Mellansverige. Arbetet skall mynna ut i översiktliga sammanställningar 
av vad som är gjort, framtida inriktning samt hur man skall arbeta vidare med materialet.

Vissa tendenser kan konstateras redan, t ex att få gravfält är totalundersökta och att de 
gravfält som är det, vanligen är små och inte alls representativa. Ser man till boplatserna 
är detta förhållande ännu påtagligare. Det finns knappast en totalundersökt boplats. Vi 
vet således med andra ord inte hur en ordinär boplats ser ut i sin helhet. Här skulle 
behövas undersökning av åtminstone några boplatser från varje period, för att ha som 
referensmaterial. Krav måste i större utsträckning än vad som görs idag ställas på 
totalundersökningar - vi låter oss nu allt för ofta nöja med att undersöka alltför små ytor 
av fornlämningarna.

238



Summary

During 1984 ‘Uv-Mitt’ carried out 141 excavations which is the largest number since its 
organization in 1979. However, in number of archaeological working hours activity has 
been very small. In general, over the past several years, there has been a tendency 
towards smaller excavations, which probably is a result of the general negative economic 
situation.

Two-thirds of the excavations were different types of preliminary excavations or areas 
exploited under antiquarian supervision. Especially the amount of trench supervision has 
increased during recent years which is probably partially a result of expanding long
distance heating systems in certain cities with older town cores and partially because the 
county museums no longer have personal resources to carry out archaeological work.

Within the range of traditional excavations, the amount of settlement site excavations are 
increasing at the expense of grave excavations. Especially excavations of Bronze Age 
settlement sites and early village sites have become more and more common objects of 
excavation during recent years. During the past year, parts of five Bronze Age settlement 
sites and three early village sites have been excavated.

This year’s most interesting excavation was an ancient monument complex with settle
ment remains, stone fence system and graves located on and adjacent to the early site of 
Gredelby village near Knivsta, ca 20 km east of Uppsala. Both Early Iron Age graves and 
Viking Age settlement site remains were excavated, although the period 600-800 AD was 
poorly represented.

Three Stone Age settlement sites were also excavated during 1984, which is rather 
unusual. One of these was the well-known site ’’Hedningahälla’’ near Enånger, Hälsing
land. The excavation results support the earlier theory that the site was used by a 
"Finnish"’ seal hunting population.

There have been few but interesting town excavations which have, in several cases, 
concerned the respective towns’ earliest areas. Thus, areas dating to 1000-1100 AD have 
been investigated in Sigtuna, Strängnäs and Södertälje.

In conclusion, there is a brief summary of the extensive information and public relations 
activities carried out by the personnel in the form of guided tours for school classes and 
the general public, study groups for amateurs, exhibitions, articles, etc. This often takes 
place on a non-profit basis after working hours.
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RAGU - förhistoriska avdelningen

Malin Lindquist

Verksamhetsåret har, liksom tidigare år, präglats dels av de AMS-finansierade veten
skapliga undersökningarna vid Sälle i Fröjel (Södra Gravfältet i Vall hagar), och Annelund 
vid Visby flygfält dels av uppdragsfinansierade undersökningar. Sälleundersökningen 
som tillsammans med bland annat Annelund ingår i forskningsprojektet ”Gotlands förro
merska järnålder”, påbörjades 1968 och avslutades 16 år senare, 1984. 474 gravar har 
undersökts.

Ett stort antal provundersökningar, antikvariska kontroller och besiktningar har utförts, 
framförallt i samband med nyodlingsföretag. I enlighet med direktiv från RAÄ, angående 
kostnadsansvaret för arkeologiska undersökningar som initierats genom mindre enskilda 
företag har RAÄ bidragit till undersökningskostnaderna av ett antal vastar. Fosfatkarte- 
ringar med Spot-test-metoden har utförts av Inger Österholm på ett flertal boplatser för 
att söka avgränsa dessa. Med denna metod pågår försök att lokalisera boplatsen till 
Sällegravfältet.

Det enorma materialet från undersökningen av Havors fornborg i Hablingbo åren 1961— 
1980 bearbetas nu med medel från Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forskningsrådet.

Problemet med missbruk av metalldetektorer på huvudsakligen gotländska skattfynd
platser har nu resulterat i ett lagförslag, som förbjuder obehörigt användande av metallde
tektorer på Gotland. Det så kallade Skattfyndprojektet har varit framgångsrikt med 5 
nyupptäckta skattfyndplatser varav tre med mynt. Projektet startade redan 1977, sedan 
dess pågår med särskilda anslag från regeringen, systematiska efterundersökningar på de 
tidigare kända skattfyndplatserna. Dessutom följs rykten upp, om skatter, ädla metallfö
remål och enstaka mynt som aldrig lämnats in eller anmälts. Under året har 8 sådana 
uppgifter resulterat i fynd, i flera fall större skatter. Projektledaren Majvor Östergren har 
dessutom ofta kunnat konstatera ett samband mellan skattfyndplats och boplats.

I samband med utvidgning av den sandstensbrytning som sedan många år pågår på 
fastigheten Uddvide i Grötlingbo på södra Gotland har ett 20-tal gravar undersökts, bland 
annat en med troligen en rest bildsten. Barshaldershedgravfältet med över 2.500 kända 
gravar har varit föremål för arkeologiska undersökningar sedan 1826. Där har flera
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namnkunniga arkeologer som Gabriel Gustavsson, T-J. Arne, Harald Hansson, John 
Nihlén, Mårten Stenberger, Greta Arwidsson, Gustav Trotzig och Peter Manneke grävt 
sammanlagt ca 250 gravar genom åren.

Slutligen måste här nämnas något om Västergarnsproblematiken. I samband med mark
arbeten för jordkabel på fastigheten Stelor 1:1 i Västergarn (vid Västergarnsån) strax 
söder om Paviken påträffades en tidigare helt okänd vallanläggning med träkonstruktio
ner, som med C-14-analys dateras till vikingatid (935 ±100 år). Anläggningen är svårtol
kad men det tycks röra sig om en nyupptäckt vikingatida hamnanläggning norr om 
inloppet till Paviken. Enbart en mer omfattande undersökning kan klargöra anläggning
ens funktioner. Ett uppmärksammat fynd av ett kranium vid Nyhamn, Lummelunda sn 
visade sig härröra från en vikingatida begravning. I en flack stensättning nära stranden 
hade en man begravts, liggande på magen med ena handen avhuggen. Slutligen undersök
tes i Fleringe sn på norra Gotland en intressant "dubbelgrav” från vendel-vikingatid. En 
man och en kvinna hade begravts i samma grav, dock med ca 200 års mellanrum. Särskilt 
kvinnan bar en rik smyckesuppsättning.

Summary

Fieldwork on the long-term scientific excavation within the project of "Gotland’s Pre
roman Iron Age" has now been concluded and the tasks of evaluation and publication 
have begun. One of the larger rescue excavations is Uddvide in Grötlingebo where 
excavation has been under way since 1826. Two expecially Viking Age graves have been 
excavated, one just north of Visby and the other in northern Gotland. At Västergarn in the 
vicinity of Paviken, a previously unknown wall structure with wooden constructions has 
been found. This construction and its importance to Paviken may only be determined 
after further excavation. C14 samples have however dated the construction to the Viking 
Age. Phosphate maps of near-lying settlement sites have been made by using the spot-test 
method. The so-called "Skattfynd-projektet" has been under way since 1977 with syste
matic post-investigation of previously known sites. Lastly, a larger number of test 
excavations, areas exploited under antiquarian supervision as well as inspections have 
been carried out, most often in connection with expanding agricultural activity.
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RAGU - medeltidsavdelningen
Waldemar Falck

Den antikvariska verksamheten vid RAGU:s medeltidsavdelning har under 1984 varit 
både omfattande och mångfacetterad. Den ekonomiska konjunkturuppgången har föran
lett ett flertal dokumentationer och antikvariska kontroller. För nämnda tid har noterats 
51 dokumentationer, varav huvudparten, 41, berör Visby och närmaste omnejd. Flertalet 
har varit traditionella stadsarkeologiska undersökningar med inriktning på profana och 
kyrkliga byggnadsverk. På Gotland har dendrokronologin tidigare inte använts i någon 
nämnvärd omfattning. Men tack vare Thomas Bartholins och Alf Bråthens forskning 
stödd av Humanistisk Samhällsvetenskapliga forskningsrådet har dendrokronologin ut
vecklats allt mer även här. Medeltidsstadens intensivanalys av det samlade arkeologiska 
materialet från Visby har ännu ej avslutats, men beräknas kunna lämnas till tryck före 
utgången av 1985.

Den arkeologiska verksamheten i Visby kan översiktligt struktureras som följer:

Från Visby äldsta tid, vendel- och vikingatid, har innanför murarna inga mer väsentliga 
fynd gjorts. Ett skelett med gravgåvor påträffades vid Snäckgärdsbaden Stadsäga 1602, 
och har kunnat tidfästas till period VII:2, således sent 700-tal.

Tidig- och troligen också högmedeltida trähusbebyggelse har frilagts i K v Kompaniet 5. 
Denna har redan tidigt överlagrats av stenhusbebyggelse. En ugnskonstruktion står här i 
speciellt blickfång, om än dess funktion ännu är oklar. Tidigmedeltida kulturlager med 
rester efter hornslöjd och kammakeri har undersökts i K v Nunnan 1.

Högmedeltida stenhus har dokumenterats i Kvarteren Abboten, Ankaret, Banken, Kom
paniet, Nunnan (grundmurar), Pennan (3 skilda hus), Priorn 7 samt S:ta Katarina 6. Den 
sistnämnda undersökningen har varit särskilt omfattande.

Medeltida kyrkor och kyrkogårdar har i Visby undersökts i och intill K v S:ta Maria 23 
(Domkyrkan) samt i K v S:t Hans 3 (S:t Hans ruin).

1600- och 1700-talens trähus har i flera fall registrerats. Vid renovering har ett bulhus i 
Remmaren 3 berörts. Total rivning har drabbat huset Ringaren 18. Dess tekniska skick 
medgav ej ett bevarande. Dessvärre revs ett parti av ett timrat hus i K v Östermur 22,
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sannolikt fr. 1600-talet. Här kunde emellertid ett 20-tal dendrokronologiska prover tagas. 
Ett troderhus i K v S:t Olof 24 har dokumenterats, uppfört i en nu mycket sällsynt teknik.

Medeltida kulturlager av större intresse har undersökts i K v Pennan 1. Här märker man 
hur stadens kulturlager ”tunnar ut” åt söder, nog så intressant och ovanligt att numer få 
möjlighet att konstatera.

Dendrokronologisk provtagning har i oförminskad omfattning tagits i innerstaden så, som 
ovan nämnts i det timrade huset i K v Östermur 22, men även i många andra byggnader.

För Gotlands landsbygd har 4 kyrkor berörts genom RAGU i samband med mer eller 
mindre omfattande underhållsarbeten (Anga, Ardre, Roma och Viklau) delvis med 
intressanta fynd och dateringar. En relikgömma i altaret i Viklau med fynd av en blyask 
kan särskilt nämnas, i samma kyrka också nyfyndet av grundmuren till absiden, riven på 
1850-talet.

I Anga har ett flertal träprover tagits ovanvals, dels ur takstolkonstruktionen, dels från 
formbräder till en öppning mellan långhus och kor. En datering kommer här att kunna 
redovisas av A. Bråthen. Omfattande provtagning har också genomförts av Th. Bartho
lin, i Hall kyrka.

Från landsbygden kan särskilt noteras undersökningar i centrala Slite, Österby 1:170, 
med troligen koleragravar från nya tiden. Därtill har flera dokumentationer berört Väster
garn innanför vallen, där hittills ännu inga fynd ger en säker datering till vikingatid.

Medeltidsavdelningen har under året dessutom mottagit ett flertal besök från Öst och 
Väst. En översikt över verksamheten har givits i Lübecker Schriften zur Archäologie und 
Kulturgeschichte, band 6.

Summary

Work at the Department of Medieval Archaeology has mainly concerned the central parts 
of Visby, and has involved traditional town excavations as well as archaeological building 
surveys. The following may be mentioned as an example: in the block ”Nunnan” 
settlement remains from the Stone Age (as well as in the block ”Novisen”) and Medieval 
period were found, among other things, a comb workshop. A medieval house construc
tion was found in the block ”Kompaniet” 5. The ruin of St. Hans Church, under 
investigation for the past several years, is still in progress. Dendrochronological sampling 
and the Project Medieval Towns continue with an intensive analysis of the archaeological 
material collected from central Visby.
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KATALOG



Tabellredovisning av den reviderade 
fornminnesinventeringen 1984

Resultat av den reviderade fornminnesinventeringen 1984
1 11 111 IV V VI VII VIII

a b c d a b a b a b

Södermanlands län 3383/442 84/46 39/22 3506/498 8/8 81/61 52/30 7/7 55/54 5/5 79/43 225/18C

Jönköpings län 3955/660 23/23 2/2 3980/688 70/69 53/25 561/181 20/20 363/ 81/80 65/57 1067/

348 1061
Älvsborgs län 5572/1851 250/211 222/25 6044/2062 80/70 52/39 1691/387 18/18 210/ 71/69 36/35 886/

203 886
Skaraborgs län 7896/3244 408/323 97/54 8401/3547 232/ 135/94 2672/446 83/82 462/ 125/ 23/23 427/

195 437 106 425

Norrbottens län 31/15 - 52/9 83/24 6/6 33/20 26/14 1/1 1/1 l/l 58/50 21/20

Summa 20837/6212 765/603 412/112 22014/6819 396/ 354/239 5002/1058 129/ 1091/ 283/ 261/ 2626/

348 128 1043 261 208 2572
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D, F, P, R, B D-län
IX X XI

b c
XII

b c

3709/653 1458 3152/397 354 11 679 779 115

5047/1324 4628 4407/649 -427 -10 1428 3200 224

8095/2765 6350 5256/1512 788 15 2388 3962 166

11985/4757 9531 8764/3025 -363 -4 5248 4283 82

150/58 236 1/1 82 8200 24 212 888

28986/9549 22203 21580/5584 434 2 9767 12436 127

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

II: Socknen i klartext, från rubriken event, avvi
kande län i förkortning.

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

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

V: Fornlämningar från historisk el. ospecifice
rad tid med begränsning ochRpåek. kartan; a 
= byggnadslämningar, b = övriga.

VI: Fornlämningar från historisk el. ospecifice
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 el. 
(R) på ek. kartan; (= Hid + IV + Va + Vb + 
VI + Vila).

X: Totalt antal antecknade lokaler.
XI: = 11 Id i förstagångsinventeringen; a = sum

ma, b = avvikelse i antal (- markeras), c = 
avvikelse i %.

XII: = X i förstagångsinventeringen; a = summa, 
b = avvikelse i antal, c = avvikelse i %.
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Tabellredovisning av UV:s undersökningar 1984

Uppdragsstatistik 1984
Landskap Antal upp

drag
Provunder-
sökn.

Yta Grovarbets
timmar

Maskin
timmar

- Arkeolog- Undersökta Undersökta 
timmar gravar boplatser*

Blekinge 26 21 4547 158 287 423 - 6 (386)
Bohuslän 14 13 153 57 7 258 1
Dalarna 6 2 10765 2392 251 3168 75 2
Dalsland 1 - 75 6 7 32 - -

Gästrikland 1 - 1300 480 20 544 1 -

Halland 18 6 6343 1388 182 6813 1 3(334)
Hälsingland 1 - 1150 1264 - 588 - 1
Lappland 1 - 1500 1744 - 1432 - 1
Närke 3 - 330 336 40 376 1 2
Skåne 82 36 26126 4752 2440 9402 20 51(5142)
Småland 5 4 - - - 33 - -

Södermanland 61 41 7620 2778 510 4250 73 25(261)
Uppland 40 22 2893 3901 720 9035 92 IKIII)
Värmland 1 1 50 16 8 48 - -

Västergötland 2 2 24 21 4 40 - -

Västmanland 2 2 - - 20 24 - -

Öland 8 6 168 364 - 116 5 -(2)
Östergötland 24 15 5946 1973 420 2242 32 2(88)

Summa 1984 296 171 68990 21630 4916 38824 301 104(6324)

Summa 1983 255 164 78687 35281 5491 46437 277 73(8888)

*) Siffran före () avser hela boplatser och anläggningsgrupper motsvarande husgrunder: inom () avser härdar, 
stolphål och andra boplatskonstruktioner.
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UV:s undersöknings volym i 1000 m2/år

1958 59 75 76
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Katalog över arkeologiska undersökningar 
genom undersökningsversamheten vid RAÄ

Blekinge

EDESTADS SN, LERÅKRA 3:2 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm

Provundersökning genomförd med anledning 
av en förestående utvidgning av ett grustag. 
Området ligger på en västsluttning av Johannis- 
husåsen. Trakten är synnerligen rik på fornläm- 
ningar och vid tidigare arbeten i grustaget lär 
härdar ha påträffats. Vid den aktuella provun
dersökningen grävdes åtta 3 m breda sökschakt 
med en sammanlagd längd av ca 230 m. I sök- 
schakten framkom ingenting som indikerar för
historiska aktiviteter.
FYND:- 
DATERING: -

HJORTSBERGA SN. JOHANNISHUS 1:2 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm
Undersökning genomförd med anledning av en 
planerad fotbollsplan. Området ligger på en pla
tå utmed Johannishusåsen med dess stora grav
fält. Strax väster om platån rinner Listerbyån. 
Ur topografisk synpunkt utgör platsen ett ka
rakteristiskt boplatsläge. Ungefär mitt på ex
ploateringsområdet konstaterades en naturlig 
sänka som kan ha fungerat som vattenhål. 
Kring denna påträffades spridda boplatsläm
ningar. företrädesvis stolphål. gropar och här
dar. I områdets norra del konstaterades rester
na efter ett ca 8 m brett hus i stolpkonstruktion.

Huset, som var orienterat i öst-väst, fortsatte in 
under den moderna vägbanan.

FYND: keramik.
DATERING: romersk järnålder.

HJORTSBERGA SN. JOHANNISHUS 1:1 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm
Undersökning som syftade till att fastställa lä
get för och eventuella skador på ett av schakt
massor överhöljt gravröse. I fornminnesregi- 
stret beskrivs fornlämningen som ett röse med 
diametern 16 m och höjden 1,5 m. Stenstorleken 
var 0,3-0,4 m och anläggningen bedömdes som 
något omplockad i ytan. Röset. som ligger på en 
industrifastighet, har vid markberedningsarbe
ten övertäckts med ett drygt 2 m tjockt utfyll- 
nadslager. Vid framtagningen avbanades en yta 
på drygt 600 nf. Röset var förvånansvärt välbe- 
varat. De övre stenskikten var dock bortschak
tade och sidorna något söndertrasade. Anlägg
ningen är belamrad med schaktmassor som 
trängt ner mellan stenarna.

FYND: -
DATERING: förhistorisk tid.

JÄMJÖ SN, BINGA 9:15 M FL 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm
Provundersökning genomförd med anledning 
av projektering för nybyggnation av flerfamiljs-
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hus och villaområde. Exploateringsområdet 
som mäter ca 350 x 350 m ligger på sydsluttning
en av en sandås. Trakten är mycket rik på forn- 
lämningar. Den arkeologiska arbetsinsatsen 
koncentrerades till vägar och ledningschakt. 
Totalt avbanades en sträcka på ca 1000 m. 
Schaktets bredd varierade mellan 2 och 4 m. I 
det södra området som enligt planerna skall tas i 
anspråk för villabebyggelse påträffades två här
dar samt ett ”aktivitetsområde" med lösfynd av 
förhistorisk keramik. 1 norra delen av exploate
ringsområdet, som är avsett för flerfamiljshus, 
påträffades tre härdar och ett stolphål. Ingen av 
anläggningarna innehöll dock daterande fynd. 
Det ligger dock nära till hands att förknippa den 
påträffade boplatsen med de gravar som tidiga
re påträffats i området.
FYND: keramik.
DATERING: förhistorisk tid.

KRISTIANOPELS SN, M1LASTEN 1:4 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm
Undersökningsområdet ligger i en låglänt träd
gård omedelbart utanför stadsmuren. På den 
kulle som bostadshuset är byggt på har stadens 
tull legat. Enligt uppgift skulle här även ha fun
nits ett fäste för en vindbrygga samt en vaktpos
tering som kontollerat stadens enda in- och ut
fart. På sträckan för den planerade körvägen 
upptogs fem provschakt om 1,5 x 4 m. Under 
det omrörda matjordslagret, som var upp till 0,3 
m tjockt, kom en del kalkbruk och stenflis som 
härrör från murens nedrivning. Detta var avsatt 
direkt på gammal sjöbotten. I schaktet för vat
tenledningen från bostadshuset konstaterades 
att den svaga förhöjningen som byggnaden lig
ger på tycks vara "förstärkt” med ett ca 0,5 m 
tjockt grus- och sandlager. Inga kulturlager på
träffades.

FYND: - 
DATERING: -

KRISTIAN OPELS SN, STG 2 M FL 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm

Med anledning av förestående schaktningsarbe- 
te för vattenledningar inom Kristianopels gamla 
stadsområde genomfördes en provundersök
ning. Totalt berörs en sträcka av drygt 120 m. 
Schaktbredd ca 0,6 m. I princip har led- 
ningssträckan anpassats så att arbetet till stör
sta delen kommer att beröra de gamla 1600-tals 
gatorna. Bebyggd kvartersmark förekommer 
endast på sträckan mellan Långgatan och det 
moderna pumphuset. Vid provgrävning i detta 
område påträffades raseringslager, stenfunda
ment samt en tegellagd yta - ugnsbotten? Vid 
schaktning i den nord-syd gående Långgatan 
påträffades ett mindre parti där stenläggningen 
fortfarande var intakt. I övrigt var stenläggning
en här liksom den i öst-väst gående gatan som 
leder ner mot porten i muren, till största delen 
sönderplöjd. Detta har skett i relativt sen tid. då 
området utnyttjades som åker. I direkt anslut
ning till porten påträffades dock ett mindre sten
satt parti, som visade att gatan varit 2,7 m bred. 
I den nuvarande porten rensades ett kalkstens
golv fram. På golvet, som kantades av huggna 
gråstenshällar fanns ett upp till 8 cm tjockt av
satt kulturlager med kritpipsfragment och en
staka krukskärvor. Porten har ursprungligen 
varit 2,1 m bred.

FYND: keramik, kritpipor.
DATERING: 1600-tal.

KRISTIANOPELS SN, STG 3 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm

Undersökning genomförd inom Kristianopels 
gamla stadsområde utförd som komplettering 
till tidigare redovisade arbetsplaner för anslut
ning av kommunalt vatten. Totalt avbanades en 
yta om 4 x 4 m. Här konstaterades endast krafti
ga raseringslager och recenta störningar. I an
slutningschaktet mellan den befintliga pumpsta
tionen och reservoaren påträffades resterna ef
ter en stenläggning. Vid framrensning av denna 
tillvaratogs yngre rödgods.

FYND: keramik.
DATERING: nyare tid.
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LÖSENS SN, LYCKEBY STG 28:2 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm
Undersökningen, som skedde på en central 
plats inom det medeltida stadsområdet, föran
leddes av en förestående nybyggnation. Kultur
lagren var till stor del skadade av sentida akti
viteter varför allt avbaningsarbete kunde ske 
maskinellt. Vid undersökningen påträffades en 
ca 30 m2 stor husgrund med stensatta golv, 
starkt skadade rester efter en stensatt väg samt 
tio spridda stolphål och tolv avfallsgropar.

FYND: keramik.
DATERING: troligen efter år 1600.

MJÄLLBY SN, HOSABY 1:33 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm
Provundersökningen föranleddes av en förestå
ende fastighetsförsäljning. Enligt ortsnamns- 
forskare ansluter namnet Hosaby till gruppen 
av husabyar, som under medeltiden tillhörde 
kungamakten eller biskopen. Undersöknings
området omfattar en yta på ca 5.500 m:. Över 
denna lades fyra ca 3 m breda sökschakt med en 
sammanlagd längd av 150 m. På en svag förhöj
ning i områdets södra del påträffades två härdar 
med skördbränd sten samt en stolphålsrad med 
fyra kraftiga stolphål (ca 0.4 m diam) som san
nolikt härrör från en byggnad. Ytskiktet på 
stolphålen utgjordes av ett brandlager med spår 
av bränd lerklining. Vid sidan om dessa kom ett 
antal mindre distinkta stolphål och ncdgräv- 
ningar. Inga direkt daterande fynd påträffades.

FYND: -
DATERING: förhistorisk tid.

MJÄLLBY SN. SKÖNABÄCK 1:31 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm
Med anledning av planerat villaområde genom
fördes en arkeologisk provundersökning. Om
rådet, som var synnerligen stenbundet, var be
vuxet med buskar och mindre träd. Trots att 
exploateringsområdet är över 50.000 nr stort 
var det praktiskt taget omöjligt att bana av några

större sammanhängande ytor. Förutom i det 
planerade gatusystemet, som var någorlunda 
röjt, grävdes åtta ca 10 m långa och 3-4 m breda 
sökschakt. Inga spår efter förhistoriska akti
viteter kunde konstateras.

FYND: - 
DATERING: -

MJÄLLBY SN, STIGBY 9:68 
Fältarbetsledare: Anders Löfgren

Undersökning genomförd med anledning av en 
förestående fastighetsförsäljning. Undersök
ningsområdet utgör den sista orörda ytan inom 
ett område med småhusbebyggelse i Hällevik. 
Provundersökningen visade att tomtens syd
östra del innehöll härdar med skörbränd sten. 
En yta på ca 200 nr schaktades därför upp och 
19 anläggningar dokumenterades. Merparten av 
dessa bestod av härdar/kokgropar. I två av här
darna gjordes fynd av keramik, bl a en skärva 
med nagelintryck. Undersökningsytan utgör en 
mindre del av en stenåldersboplats. Boplatsen 
är genom undersökningen begränsad i väster 
och norr. Åt övriga håll sträcker den sig in under 
nuvarande bebyggelse och gatunät.

FYND: keramik.
DATERING: stenålder.

MÖRRUMS SN, HÄSTARYD 5:7 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm
Provundersökning genomförd med anledning 
av planerad tillbyggnad av församlingshuset i 
Mörrum. Området ligger på en platå omedelbart 
sydväst om platsen för Mörrums medeltida kyr
ka. I kung Valdemars jordebok från 1231 om
nämns orten som kungalev. Vid provundersök
ningen avbanades en yta på drygt 150 nr. Mat- 
jordslagret varierade mellan 0,15 och 0,65 m i 
tjocklek. Några spår efter medeltida aktiviteter 
kunde dock inte konstateras. I exploaterings
områdets södra del påträffades dock två ca 0,35 
m djupa gropar med sandig kulturjord med trä-
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kolsinslag. I en av groparna återfanns ett flint- 
avslag. I övrigt inga fynd.

FYND: flinta, kol.
DATERING: förhistorisk tid?

NÄTTRABY SN, NÄTTRABY 6:16, 5:3 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm

Provundersökning genomförd i samband med 
schaktningar för utbyte och komplettering av 
VA-ledningar. Under medeltid fungerade Nätt- 
raby som s k bondehamn, varifrån handel kun
de bedrivas under betydligt friare form än i stä
derna. Provundersökningen koncentrerades till 
den smala remsan mellan kyrkogården och 
Nättrabyån, där man kunde tänka sig att träffa 
på kajanläggningar och liknande. Området visa
de sig emellertid vara stört av befintliga ledning
ar. Ett annat provschakt grävdes utmed den 
sträcka där V A-ledningarna kommer att passe
ra kyrkogårdsmuren. Målsättningen var här att 
kunna påvisa kyrkogårdens ursprungliga 
sträckning. Den nuvarande kyrkogårdsmuren, i 
vilken det ingår en del kasserade gravstenar, är 
av relativt sent datum. På denna sträcka skulle 
emellertid schaktet inte vara djupare än 1,5 m, 
vilket innebar att steril botten inte nåddes.
FYND: - 
DATERING: -

RONNEBY, KV BROR 4 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm

Undersökning utförd i samband med schakt
ningar för vatten och avlopp. Den totala led- 
ningssträckan var ca 40 m och schakten grävdes 
med en bredd av 0,9 m. Schaktdjupet varierade 
mellan 1 och 1,4 m och kom endast i undantags
fall ned till steril botten. Till detta kom en yta på 
ca 16 nr där en pumpstation skulle anläggas 
samt ett dräneringsschakt på 7 x 1 m. Stratigra
fi n tycks vara snarlik över hela fastigheten. Ett 
schakt grävdes till ett djup av drygt 3 m. Steril 
bottensand kom 1,45 m under nuvarande mark
yta. På steril botten fanns ett brunt kompakt

kulturjordslager med mycket djurben och trä- 
flis. Till detta lager som tycks vara avsatt under 
senmedeltid kunde knytas tre nedslagna träpå
lar (ca 0,2 m diam) vilka kan ha ingått i någon 
bryggkonstruktion eller liknande. Häröver 
fanns påförda utfyllnads- och raseringslager 
som knappast kan vara äldre än 1600-1700-ta- 
len. På fastigheten konstaterades även ett par 
sentida nedgrävningar med garveriavfall.

FYND: keramik, djurben.
DATERING: senmedeltid? samt 1600— 1700-
tal.

RONNEBY, HULT A 2:115 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm
I samband med prospektering av ett industri
område i östra Hulta genomförde Blekinge mu
seum en fosfatkartering och en arkeologisk 
provundersökning. Som ett tredje och sista steg 
företogs en begränsad slutundersökning, varvid 
ett område på drygt 1000 nr avbanades. Vid 
detta arbete påträffades ett 60-tal starkt sön- 
derplöjda anläggningar (stolphål, sju härdgro
par, mindre gropar). Stolphålen, som var den 
klart dominerande anläggningstypen förekom i 
princip i två koncentrationer utan något direkt 
skönjbart system. 1 såväl stolphål som härdgro
par påträffades enstaka krukskärvor av förhis
torisk karaktär.
FYND: keramik.
DATERING: sen bronsålder/tidig järnålder.

SÖLVESBORG, KV BÄVERN 4 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin
Delar av tomten skulle bebyggas med ett 
skyddsrum. Tomten är belägen ca 150 m öster 
om den medeltida S:t Nicolaikyrkan och unge
fär lika långt från den medeltida strandlinjen. I 
omkringliggande gator och kvarter har hittills 
inte påträffats medeltida kulturlager eller bygg- 
nadsrester. Med maskin grävdes två provgro
par inom den blivande exploateringsytan. Mo
derna fyllnadslager överlagrade emellertid det
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sterila gruset direkt, varför undersökningen av
slutades.
FYND: - 
DATERING: -

SÖLVESBORG, KV EUROPA 6 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm
Arkeologisk provundersökning genomförd på 
grund av projekterad nybyggnation. Fastighe
ten, som är belägen inom Sölvesborgs medelti
da stadsområde ligger på en ostsluttning av Li- 
torinavallen. Sedan de gamla byggnaderna ri
vits har området utnyttjats som parkerings
plats. I samband med iordningställandet av den
na har markytan nivellerats så att steril botten 
numera ligger 0,1-0,3 m under markytan. Vid 
provundersökningen avbanades en yta på 10 x 
15 m. På denna konstaterades ett drygt 30-tal 
anläggningar. Bortsett från sentida störningar 
kunde anläggningarna delas in i två kategorier: 
förhistoriska boplatslämningar och senmedelti
da gropar. De förhistoriska boplatslämningar
na, som utgjordes av härdar och kulturlagerres- 
ter var koncentrerade till de högst liggande re
gionerna i exploateringsområdets västra del 
medan de senmedeltida anläggningarna gav en 
mera diffus spridningsbild. Vid en komplette
rande provundersökning avbanades tre ca 10 m 
breda och 16-24 m långa sökschakt. I exploate
ringsområdets södra del påträffades rester efter 
en stenläggning samt ett caO. I m tjockt kulturla
ger. Båda dateras utifrån keramik och kritpips- 
fragment till 1600-1700-talen. 1 övrigt under
söktes en senmedeltida (?) avfallsgrop med yng
re rödgods samt tre stolphål och en del av en 
kulturlagerrest från en förhistorisk boplats, som 
sträcker sig norrut utanför exploateringsområ
det.
FYND: keramik, kritpipor, flinta. 
DATERING: förhistorisk tid samt senmedeltid/ 
nyare tid.

SÖLVESBORG, KV EUROPA, KV GAMLA 
STADEN 152 OCH JÄRNVÄGSGATAN 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin
Provundersökning utförd med anledning av 
dragning av VA-ledningar från Järnvägsgatan 
och in i kv Europa. Området är beläget ca 250 m 
sydväst om Sölvesborgs kyrka. Tidigare har en 
stenåldersboplats påträffats i kv Europa ca 75 m 
norr om den nu aktuella ledningssträckningen. 1 
Järnvägsgatan konstaterades en äldre markyta, 
0,45-0,8 m under den nuvarande. Denna äldre 
markyta som låg direkt på bottensanden hade 
bildats under de senaste 200-300 åren. Området 
som skulle utnyttjas som parkeringsplats norr 
om den blivande Domusbyggnaden undersök
tes ej. Parkeringsplatsen var i sin västra del 
hårdare nedschaktad i modern tid än den blivan
de Domustomten, vilken vid en tidigare under
sökning visat sig fyndtom. Den del av Nygatan 
som var belägen omedelbart väster om Domus
tomten och parkeringsplatsområdet bedömdes 
ej ha utschaktats i modern tid. Här grävdes sex 
provgropar men det visade sig att gatans högsta 
del, den norra, hade avplanats och att dessa 
schaktmassor bland annat förts söderut i gatans 
förlängning. Dessa schaktningar hade helt ut
plånat eventuella spår efter äldre aktiviteter på 
platsen.

FYND: - 
DATERING: -

SÖLVESBORG, KV GAMLA STADEN 96 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm
Fastigheten, som ligger strax väster om Sölves
borgs medeltida stadsområde, är belägen på en 
platå som ansluter till Li tori naval len. Vid arkeo
logiska undersökningar i intilliggande kvarter 
har lämningar efter förhistoriska boplatser kon
staterats. I anslutning till en planerad ny
byggnation upptogs två provschakt på vardera 
ca 10 nr. Varken kulturlager eller äldre anlägg
ningar konstaterades.

FYND: - 
DATERING: -
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SÖLVESBORG, KV GAMLA STADEN 152 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Provundersökning utförd med anledning av att 
ett nytt vårhus skulle uppföras på tomten. På 
fastigheten, som ligger ca 250 m sydväst om 
Sölvesborgs kyrka, förväntades i första hand 
förhistoriska lämningar, i kvarterets norra del 
påträffades nyligen en mindre stenåldersbo- 
plats. Med maskin avbanades nu två större ytor 
på den östra delen av tomten. Tio anläggningar, 
gropar, stolphål och härdar påträffades och 
kunde med det knappa fyndmaterialet tidsstäl- 
las till perioden ca 1500-1900. Tomtens västra 
del var nedschaktad i modern tid.

FYND: -
DATERING: 1500-1900.

SÖLVESBORG, KV ORREN 1 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm

Vid provundersökning av kv Orren nr 1, som 
föranleddes av en planerad fastighetsförsälj- 
ning, grävdes två ca 20 m långa och ca 3 m breda 
sökschakt. Härvid konstaterades att tomten in
te innehåller några äldre kulturlager. Troligen 
har området schaktats ut i samband med tidiga
re byggnation.

FYND: - 
DATERING: -

SÖLVESBORG, SÖLVESBORGS SLOTTS- 
OMRÅDE
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm

Enligt den redovisade arbetsplanen kommer 3 
m djupa och 5-6 m breda schakt för VA att 
grävas genom slottsområdet. Schaktet som to
talt blir ca 150 m, kommer att beröra såväl den 
inre som den yttre vallgraven. En stor del av 
förborgen kommer också att beröras av arbetet. 
En provundersökning genomfördes för att kun
na planera den arkeologiska arbetsinsatsen i 
samband med schaktningsarbetet. Borgen, som 
omnämns för första gången vid 1300-talets mitt, 
har en komplicerad byggnadshistoria och en

utbredd hypotes är att den nuvarande anlägg
ningen har äldre föregångare från 1200-talets 
andra hälft. Vid provundersökningen grävdes 
ett 36 m långt och ca 1 m brett schakt. Detta gick 
genom borgens inre vallgrav och i utkanten av 
själva förborgen. På grund av rasrisk kunde 
schaktet inte grävas djupare än 2,5 m. Stickprov 
visade att kulturlagren är betydligt tjocka
re och att de under denna nivå tycks vara 
vattenavsatta och innehålla organiska rester. 
De genomgrävda lagren tycks till största delen 
ha påförts under 1700-talet. Vid undersökning
en påträffades murarna från två stenkällare. 
Även dessa tycks ha fyllts igen under 1700-talet. 
Mitt på förborgen grävdes en mindre provgrop. 
Jordlagret här var ca 0,4 m tjockt. Någon strati
grafi kunde däremot inte beläggas.

FYND: keramik.
DATERING: 1700-tal.

SÖLVESBORG, KV ÅLEN 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm

Undersökning utfördes i samband med schakt
ningsarbetet för tillbyggnad av bankhuset. Mer
parten av exploateringsområdet visade sig vara 
stört av en större oljetank, elkablar samt av
lopps- och dräneringsrör. I de ostörda partierna 
mellan de moderna nedgrävningarna konstate
rades rester efter en diffus stenläggning-gårds
plan (?), vilken tidigast kan härröra från 1600— 
1700-talen. Vid undersökningen handgrävdes 
två ytor om 2 x 3 m respektive 3 x 4 m, vilka 
bedömdes som fria från moderna ingrepp. Trots 
att hela schaktningsarbetet bevakades kunde 
förutom den diffusa stenläggningen, inga direk
ta anläggningar påvisas.

FYND: keramik, porslin, järnföremål samt 
slagg.
DATERING: 1600-1700-tal.
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Bohuslän

BRASTADS SN, LYCKE 1:1 M FL, FORNL
76 och 77
Fältarbetsledare: Eva Weiler
Nära sporthallen i Brastad skulle Lysekils kom
mun ta ytterligare mark i anspråk för idrottsän- 
damål. En bollplan och en tennisbana hade re
dan anlagts i anslutning till två sedan gammalt 
registrerade boplatser, som kunde vara ett sam
manhängande boplatsområde. Nr 76 var regi
strerad nedanför en liten bergsplatå och troligen 
identisk med göteborgsinventeringens nr 135, 
en fyndplats för en simpel skafthålsyxa. Vid 
riksantikvarieämbetets inventering 1969 tillva
ratogs ett par flintavslag i området. Vid provun
dersökningen påträffades ingenting som tyder 
på att det funnits äldre bosättning i området. Nr
77 var registrerad i området kring tennisbanan 
och troligen identisk med göteborgsinvente- 
ringens nr 137, där man hittat ”flintavfall” i en 
körväg. Vid riksantikvarieämbetets inventering 
1969 varmarken helt igenvuxen. På grund av att 
så mycket av den förmodade boplatsen redan 
förstörts, gjordes provundersökningen i hela 
området som på grund av nivåförhållandena 
och topografi skulle kunna innehålla boplatsres
ter. I sluttningen ovanför bollplanens nordöstra 
hörn påträffades rester av ett decimetertjockt, 
sotfärgat kulturlager, men av så liten omfatt
ning. att någon vidare undersökning inte var 
motiverad.

FYND: - 
DATERING: -

BRO SN, BJÄLKEBRÄCKA 1:1, FORN L 250 
Fältarbetsledare: Eva Weiler

I dalgången söder om Hallinds klack provun- 
dersöktes den nordöstra delen av en stenålders- 
boplats av okänd utsträckning, belägen ca 15 
m ö h, vilket motsvarar strandlinjen ungefär 
vid stenålderns slut. Boplatsen registrerades re
dan i göteborgsinventeringen och vid ominven
teringen 1976 förekom sparsamt med avslag och 
avfall av Hinta i en potatisåker i området. I det

provundersökta området låg lera nästan direkt 
under det tunna matjordslagret och det kom inte 
fram någonting som tyder på att det funnits en 
boplats just där.

FYND: - 
DATERING: -

BRO SN, HÄLLER NORDGÅRD 1:8, 
FORNL 97
Fältarbetsledare: Mats Jonsäter

På grund av nybyggnation provundersöktes en 
stenåldersboplats av okänd utsträckning. Bo
platsen registrerades vid göteborgsinventering
en, då en spånskrapa och flintavslag noterades 
på platsen. Vid ominventeringen 1976 var områ
det betesmark. Vid provundersökningen gräv
des sju provgropar. Inga indikationer framkom 
som tyder på att boplatsen skulle ligga där. San
nolikt ligger en eventuell boplats i anslutning till 
den moderna bebyggelsen på platsen.
FYND: - 
DATERING: -

BÄVE SN, SIGELHULT 1:2 M FL, STG 2254. 
FORNL 96 M FL
Fältarbetsledare: Lillemor Schützler
Inför en planerad utvidgning av Sigelhults kyr
kogård gjordes en provundersökning inom plan
området. Vid en tidigare besiktning av UV Väst 
fann man att tre områden kunde vara intressan
ta ur arkeologisk synvinkel. Två av dessa ut
gjordes av förmodade stenåldersboplatser, var
av en var tidigare registrerad. I det tredje områ
det, runt Sigelhults gård, kunde det finnas läm
ningar efter äldre bebyggelse, kanske med anor 
ned i förhistorien. Ytterligare ett område med 
slagen flinta undersöktes. Sammanlagt grävdes 
48 provgropar av olika storlek. Varken konst
ruktioner eller kulturlager påträffades. Endast 
en mindre mängd slagen flinta, en bit bränd lera 
samt en yngre rödgodsskärva framkom.
I närheten av den registrerade boplatsen påträf
fades flintrester efter en liten boplats. Fyndet av 
en ensidig kärna med två motstående plattfor
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mar och bl a nivån indikerar att det kan ha rört 
sig om en nu förstörd Hensbackaboplats (ca 
8000-7000 f Kr). Eftersom det fanns så lite kvar 
av boplatsen var det ej befogat med en vidare- 
grävning.

FYND: ensidig kärna, flinta, bränd lera. yngre 
rödgodsskärva.
DATERING: äldre stenålder.

KUNGÄLV, VÄSTRA GATAN - TORILDS 
GRÄND
Fältarbetsledare: Kristina Carlsson

Schaktningskontroll vid byte av äldre VA-led
ningar i den östra delen av Västra gatan - To- 
rilds gränd med diverse serviceschakt norrut 
samt västra kanten av Kyrkogatan. Ett kulturla
ger dokumenterades på hela sträckan, förutom 
på ett parti på torget där berg gick i dagen. 
Rester av kullerstensläggning visar att området 
troligen varit gatumark även under äldre tider. 
Del av en husgrund (grundstenar och kulturla
ger) noterades i de orörda kulturlagren på tom
ten strax nordöst om torget.
Övre delen av kulturlagret i Kyrkogatan var 
delvis skadat av äldre ledningsdragningar. De 
undre delarna verkade omrörda under äldre ti
der, så som äldre kyrkogård smark vanligen är.
FYND: -
DATERING: -

MARSTRAND. FISKAREGATAN - BORG
GATAN, KV MÄKLAREN 
Fältarbetsledare: Kristina Carlsson

Schaktningskontroll av VA-arbeten i gatumark 
som bedömts ligga innanför den strandlinje som 
finns markerad på 1600-talskartan över Mar
strand. Bryggkonstruktioner och andra indika
tioner som strandzoner och avsatta kulturlager 
har bedömts värdefulla att dokumentera. På så 
sätt kan man så småningom få klarlagt vilka 
områden som kan ha varit bebyggda under me
deltiden.
I västra delen av kv Mäklaren samt i Fiskarega

tan noterades kulturlageroch rester av trävirke, 
möjligen från brokistor. En del av kulturlagret 
kan vara fyllnadsmaterial hämtat från andra de
lar av ön. 1600-talets strand har sannolikt nått 
mitten av kv Mäklaren.
I den norra delen av Fiskaregatan var lagren 
omrörda av sentida schaktningar, där inte berg 
gick i dagen. Fyndmaterialet tyder framför allt 
på detta, eftersom keramik och kakel av sena 
1600-talstyper påträffades.
FYND: trävirke, keramik, kakel.
DATERING: bl a 1600-tal.

MARSTRAND, FISKAREGATAN 
Fältarbetsledare: Kristina Carlsson

Schaktningskontroll vid byte av äldre VA-led- 
ningari Fiskaregatan. Arbetet utgjorde en upp
följning av den kontroll som genomfördes 1984- 
01-13 i samma och angränsande gator. 1 stora 
delar av schaktet var eventuella kulturlager för
störda av sentida markingrepp. På ett avsnitt, 
ungefär mitt i schaktet dokumenterades dock 
ett parti med orörda kulturlager på upp till 1,0 m 
tjocklek. Avsatta avfallslager varvade med tun
na sandstråk på en nivå av ca +3,5-4,5 m ö h 
fyllde ut en ticka i berget som för övrigt i gatan 
gick betydligt högre upp.
I det understa jordlagret, en knapp decimeter 
ovanför berget påträffades några ekplankor och 
en granstock. Plankorna kan ha utnyttjats som 
en spång över det "mjuka” partiet, och det tyck
tes bestå av delar av ett sekundärt använt båt
bord, dock kraftigt förmultnat. Inga egentliga 
bebyggelserester noterades, och man har därför 
anledning att förmoda, att området utgjort 
strandområde under 1500-1600-talet.

FYND: trävirke, keramik, kakel, spjutspets av 
järn.
DATERING: 1500-1600-tal.

258



MORLANDA SN, MORLANDA SÄTERI, 
FORNE 233
Fältarbetsledare: Eva Weiler

Provundersökning av område där man planerar 
att anlägga en golfbana och där det enligt uppgift 
skall ha hittats rester av gravar. I "Bohusläns 
fasta fornlämningar från hednatiden" skrev 
Emil Ekhoff 1884. att det i dalgången väster om 
Morlanda kyrka skall ha funnits runda högar "i 
hvilka vid odling påträffats ben och aska”.
Det utpekade området består i dag av åker. På 
ett par höjdryggar banades 2 x 40 m stora ytor av 
med maskin. Inga gravgömmor eller andra an
läggningar från förhistorisk tid påträffades.

FYND: - 
DATERING: -

MORLANDA SN, MORLANDA SÄTERI, 
FORNE 235
Fältarbetsledare: Eva Weiler
Norr om Morlanda kyrka provundersöktes ett 
höjdparti, inom vilket en stenåldersboplats var 
registrerad. Syftet med provundersökningen 
var att avgränsa boplatsområdet och göra en 
bedömning av vilken dokumentation som er
fordras i samband med anläggandet av en golf
bana.
Över nära 7 000 m: stor yta konstaterades rester 
av en stenåldersboplats, som av fyndinnehåll 
och nivåförhållanden att döma tillhör mellanneo- 
litisk tid. Boplatsen har sträckt sig ännu längre 
åt söder, men detta parti är skadat av sandtäkt. 
Fynden utgjordes av rikligt med slagen och eld- 
skadad flinta samt något ornerad keramik. I en 
grop fanns en koncentration av spån, troligen 
ett ställe där man suttit och tillverkat flintred
skap. I den södra delen har tidigare påträffats 
härdar. Inom det inringade området finns troli
gen förutsättningar att få reda på hur boplatsen 
varit organiserad, vilka aktiviteter som före
kommit var osv.
FYND: spån samt slagen och eldskadad flinta, 
keramik.
DATERING: yngre stenålder.

NORUMS SN, SÖBACKEN 3:1, FORNE 58 
Fältarbetsledare: Lillemor Schiitzler
Med anledning av ett upprättat förslag till stads
plan för Lärlingsgatan i Stenungsunds tätort 
gjordes en provundersökning av en förmodad 
neolitisk boplats. Undersökningsområdet var 
beläget i skogsmark med uppstickande berghäl
lar och låg ca 20-25 m ö h. Området var delvis 
skadat av gammal grustäkt.
Sammanlagt grävdes 18 provgropar för hand för 
att avgränsa boplatsen. Varken kulturlager eller 
konstruktioner kunde iakttagas i provgroparna 
och fyndmaterialet utgjordes endast av ett flint
avslag. Troligtvis har boplatsen en gång legat 
utanför själva undersökningsområdet (åt norr- 
nordost) och förstörts av vägar och industrier.
FYND: ett flintavslag.
DATERING: -

TOSSENESN, ELLENE ÖVERGÅRD 1:112, 
FORNE 211
Fältarbetsledare: Eva Weiler

Dös i stensättning med kantkedja, undersökt på 
grund av Sotenäs kommuns behov av centralt 
belägna servicelägenheter. Fornlämningen var 
registrerad som en skadad hällkista i hög i enlig
het med Gustafsons beskrivning i Bidrag 1886. 
Vid en besiktning 1949 omnämns den däremot 
som lämningar av en dös "ytterst illa medfaren 
och dess karaktär osäker". Vid undersökningen 
visade den sig mindre skadad än man befarat 
och dess osäkra karaktär berodde på att den 
omgivande stenpackningen nådde upp till 2/3 av 
hällarna i kammaren.
Av den 1 x 1,3 m stora kammaren återstod tre av 
fyra vägghällar, som lutade svagt in mot cent
rum. In till kammaren ledde en kort gång, expo
nerad åt söder. Såväl kammare som gång hade 
golv av tunna stenplattor och skildes åt av en 
tvärställd tröskelhäll. Springorna mellan hällar
na var tätade av små flata stenar. Takhällen 
saknades.
I bottenskiktet i kammaren fanns tandemalj av 
en ung människa, och fyra bärnstenspärlor. I 
stenpackningen fanns två tvärpilar och en retu
scherad spets av flinta. Över hela anläggningen
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låg rikligt med slagen kvarts och även en del av 
de stenar som bitarna slagits ur.
Genom senare års undersökningar av dösar i 
Bohuslän vet vi. att flera av dem började byggas 
under tidigneolitisk tid. något som betvivlats 
tidigare. Ingenting i Hunnebodösens konstruk
tion. fyndinnehåll eller läge över havet motsä
ger detta. Tvärpilar - som var nedlagda i sten- 
packningen - kan i mellersta Bohuslän knytas 
till tidigneolitisk bosättning bl a på Stångenä- 
set.

FYND: bärnstenspärlor, två tvärpilar, retu
scherad spets av flinta, slagen kvarts, tandemalj 
av människa.
DATERING: yngre stenålder.

UDDEVALLA, UNNERÖD, FORNL 10 
Fältarbetsledare: Eva Weiler

Kontroll av fjärrvärmeschaktningar genom en 
bollplan. som anlagts i nedre delen av en äldre 
registrerad stenåldersboplats, belägen 50-55 
m ö h. På 1920-talet tillvaratogs bl a en trind- 
yxa, en ”hög skrapa”, en bit av en tjocknackig 
yxa och en knacksten på platsen. Av fyndinne
håll och nivåförhållanden att döma har platsen 
använts från senneolitisk tid och in i yngre sten
åldern.
Vid kontrollen kunde man konstatera, att den 
ursprungliga lagerföljden förstörts ner till en 
halv meters djup utom i den östligaste delen, där 
underdelen av det gamla matjordslagret fanns 
kvar.

FYND: - 
DATERING: -

Dalarna

FALUN, KRISTINE KYRKA 
Fältarbetsledare: Marianne Johnson
I samband med schaktning för indragning av 
fjärrvärme i kyrkan utfördes antikvarisk kon
troll.

Schaktet grävdes från kyrkans sydöstra hörn. 
utmed dess sydsida samt anslöts till ledningar i 
gatan söder om kyrkogården. Ledningsschak- 
ten grävdes i befintliga gångar. I schakten, som 
var ca 1 m djupa påträffades omrörda lager, 
fyllnadslager och nedgrävningar, med spridda 
skelettdelar. En nedgravning innehöll sot. yng
re rödgods och glaserat tegel. Södra delen av 
kyrkogården bestod av ett kraftigt fyllnadslager 
av kopparslagg.
FYND: Keramik av yngre rödgods, porslin och 
glaserat tegel.
DATERING: 1700-1800-tal.

LEKSAND, KYRKOHERDEBOSTÄLLET 
1:32
Fältarbetsledare: Gunhild Rydström

Inför planerad utvidgning av stugbyn vid 
Orsand undersöktes tre förmodade fångstgro
par. Inom området fanns sammanlagt 14 gropar, 
av vilka de flesta troligen utgör spår efter sand- 
täkt. Området har tidigare använts vid hemvär
nets övningar. Två av de undersökta groparna 
bedömdes vara sentida täktgropar. Den tredje, 
möjlig fångstgrop, hade rester av en träskoning 
längs gropens kanter. Nedgravningen var 
kvadratisk med 1 m sida. I botten låg bitar av 
helt förkolnade stockar. Då det planerade områ
det ligger strax öster om och ovanför den grop- 
keramiska boplatsen, fornlämning 31 i Lek
sands sn, banades en mindre yta av på en lägre 
liggande platå för att konstatera eventuella bo
platsindikationer. Några lämningar påträffades 
ej.
FYND: - 
DATERING: -

LEKSAND, RIKSVÄG 70. DELEN LEK
SAN D-KRÖK BACKEN 
Fältarbetsledare: Eva Hjärthner-Holdar, Lars 
Ersgård, Gunhild Rydström, Marianne Johnson

De arkeologiska undersökningarna pga Riks
väg 70:s nya sträckning utanför Leksand fort-
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Fig 1. Flygfoto över Leksand sett från öster. Det stora ljusa området i bildens vänstra mitt visar platsen för 
stenåldersboplatsen. foto Arkair. (Godkänd för spridning av Försvarsstaben.)
The large, light-coloured area in the middle left of the picture indicates the position of the Stone Age site.

satte och avslutades under en andra fältsäsong 
sommaren 1984. De koncentrerades till två om
råden, vilka var skilda åt både geografiskt och 
tidsmässigt.
Det ena området var beläget strax intill Lek
sands järnvägsstation. Här rörde det sig om en 
mesolitisk stenåldersboplats som ej var regi
strerad i fornlämningsregistret, utan hade loka
liserats något år tidigare genom fynd i den plöj
da åkern. Provundersökningen enligt TIS-me- 
toden visade ett ca 12 000 nr stort boplatsområ
de. För den fortsatta undersökningen priorite
rades den kronologiska aspekten med anledning 
av att inte någon tidigare undersökt stenålders
boplats i Dalarna har C 14-daterats. Av det 
5 000 nr' stora exploateringsområdet valdes un- 
dersökningsytorna utifrån fyndspridningen vid

avbaning och markförhållandena. Sålunda val
des två områden, dels ett med sand om ca I 150 
nr samt ett om ca 250 nr på mjäla. Ytorna 
grävdes och sållades per nr. Makroprov har 
tagits från härdar och stolphål. Kolprov för 
C 14-analys finns från samtliga anläggningar 
där kol påträffades. Det framtagna materialet 
tycks tyda på en eller flera bosättningar med 
spår av både sydsvenska och nordskandinavis
ka kulturinfluenser. Det kan noteras att kera
mik saknas i materialet. Boplatsen innehåller 
ett till synes enhetligt material.
Tre övergripande hypoteser har ställts upp för 
den fortsatta bearbetningen: 1. Platsen har ut
nyttjats säsongsvis och då företrädesvis under 
en årstid, sommar eller vinter, alternativt både 
vår och höst men då endast för en kortare tid. 2.
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Fig 2. Del av undersökningsområdet vid Lima gamla bytomt. Foto Bengt Syse. 
Port of the examined area.

Boplatsen har varit belägen intill Österdaläl- 
vens bakvatten; ett skyddat läge med, inräknat 
Siljan, stora Fiskevatten; platsen är vald p g a 
detta och de goda jakt- och insamlingsmöjlighe- 
terna i närmaste omlandet. 3. Människorna har 
utgjort en grupp om ca 25 individer; fördelning
en av fynd och konstruktioner bör ge en bild av 
familjernas plats på udden och roll i gruppen. 
Analysen av det totala materialet bör kunna 
stärka dessa hypoteser samt leda till nya som 
kan prövas.
Den andra undersökningsplatsen, en bytomt, 
var belägen i utkanten av Lima by. Denna ligger 
ca 2 km norr om Leksands samhälle med huvud
delen av bebyggelsen belägen utmed riksväg 70 
i dess nuvarande sträckning. I äldre tid har byn 
emellertid haft ett annat centrum på den åsrygg

som sträcker sig från skogsbrynet i nord-sydlig 
riktning ner mot Limsjön. Under 1800-talet 
övergavs här flera gårdar eller flyttades till ett 
läge närmare skogen. Den arkeologiska under
sökningen kom att äga rum på den plats där den 
nya riksvägen skär genom denna ås. Området 
utgjorde enligt storskifteskartan 1819 byns söd
ra del. Ännu på 1870-talet låg här flera gårdar, 
Krökgården, Rambergsgården och Skyttgår
den, vilka sannolikt kort därefter övergivits och 
rivits. Med undantag för Krökgårdens gamla 
läge utnyttjas marken idag för odling. Under 
undersökningens gång visade det sig att områ
det var kraftigt omrört och stört p g a ett senare 
röjningsskede då marken iordningsställts för 
odling.
De anläggningar som påträffades, en källare,
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Fig3. En stenskodd källa
re påträffad vid Lima- 
undersökningen. Foto 
Lars Ersgård.
Cellar with stone footing.

två brunnar, ett par smideshärdar och en större 
slaggkoncentration torde alla härröra från den 
senaste bebyggelsen. Samma tendens återspeg
las i fyndmaterialet. Alla fynd förutom ett mynt 
från 1500-tal. var daterbara till 1800-tal. Som 
framgått ovan. var det i huvudsak rester efter 
den yngsta bosättningen som påträffades. Be
träffande den äldsta bebyggelsen på platsen så 
tyder ett av myntfynden på en första etablering 
under medeltidens slutskede. Om detta är gene
rellt för hela byområdet, är för närvarande mera 
osäkert. Det är tänkbart att äldre bebyggelselä
gen funnits utmed den långsträckta åsen, exem
pelvis söderut mot Limsjön.

FYND: boplats, mikrospån. mikrospånkärnor, 
kölskrapor, konkava skrapor, spånskrapor,

material av lokala bergarter + ex asktuff, jaspis 
och lite flinta; bytomt, mynt, slagg m m. 
DATERING: boplats mesolitikum; bytomt 
1500-tal, 1800-tal.

LEKSAND. S:T PETRI KAPELL. LEK
SANDS KYRKA
Fältarbetsledare: Marianne Johnson

Undersökning utförd i samband med ombygg
nadsarbeten. Kapellet, uppfört 1760, var delvis 
ombyggt på norra bogårdsmuren. Innanför den
na mur har bisättningar gjorts vid olika tillfällen 
i bitvis upp till tre lager. Sammanlagt påträffa
des 75 kistbegravningar där ingen kista stördes
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av senare nedsättningar. Individerna var förde
lade på 40 vuxna och 40 barn, flertalet vuxna var 
kvinnor. Somliga personer var gravsatta vid ett 
och samma tillfälle, barnens kista låg ofta i eller 
över en vuxens. Endast fragment av textilier 
var bevarade. Samtliga metallföremål är i 
mycket dåligt skick och det är ovisst huruvida 
de är ornerade eller ej. Före konservering kan 
ingen klar datering ges, men troligen är gravar
na anlagda under 1600-talet, och eventuellt nå
got tidigare.

FYND: fragment av textilier, mössor, luvor, 
sockor, hosor, band (stickat och vävt), ett 
knypplat pannband i silver?tråd, halskläde och 
rester av svepning. Spännen, hyskor, en finger
ring, allt i brons, en knivslida av läder, glaspär
lor, svepnålar, enstaka kistspikar (övervägande 
antal kistor var träpluggade). Skelett. 
DATERING: troligen 1600-tal.

FEKSAND, VÄSTANVIKS BY, FORNE 233 
SAMT NYUPPTÄCKT FORNE 
Fältarbetsledare: Eva Hjärthner-Holdar

Provundersökning utförd pga planerad ny 
sträckning av väg 938 förbi Västanviks by. In
om vägområdet framkom två fornlämningar. En 
tidigare registrerad (nr 223, slaggförekomst) vi
sade sig vara en järnframställningsplats med 
slagg, ugnsväggar, kol och sot samt rester av 
kulturlager. Vid avfarten till Västanviksbadet 
påträffades på en terrassering ett kulturlager 
med bl a stolphål, skärvsten, kol och sot. Områ
det har tolkats som en boplats, sannolikt från 
järnålder.

FYND: slagg, kol.
DATERING: järnålder.

SUNDBORNS SN, BULLERTÄPPAN 2:1, 
FORNE 51
Fältarbetsledare: Gunhild Rydström

I samband med avstyckning av fastigheten un
dersöktes fornlämning 51, en osäker stensätt- 
ning. Då eventuellt ytterligare anläggningar

kunde finnas i den stenrika marken avtorvades 
en större yta norr och väster om stensättningen. 
Två stenpackningar med osäkra begränsningar 
framträdde strax under torven. Dessa låg kant i 
kant. Större sten, upp till 0.8 m i diam låg spritt i 
packningen. Packningarna var enskiktade. Nå
gon gravgömma påträffades ej men det kan ej 
uteslutas att dessa anläggningar utgjort gravar. 
Sten packningarna avvek från den omgivande 
stenrika marken.

FYND: - 
DATERING: -

Dalsland

TORRSKOGS SN, KÖLVIKEN NORRA, 
FORNE 83
Fältarbetsledare: Leif Jonsson

Undersökning på grund av grustäkt av 
fångstgrop, ensamliggande, på platå i morän
sluttning. Den var ca 6 m i diam. Runt om gro
pen fanns en 2 m bred och 0,25 m hög vall. Ett 
schakt genom gropen visade att denna ur
sprungligen hade varit ca 2,5 m djup. Kanterna 
har inte varit särskilt branta och botten har varit 
ganska plan. Inga spår av pålar eller uppbyggda 
sidoväggar syntes. Vallen runt gropen banades 
av och på denna fossila markyta, som hade 
täckts över när gropen grävdes, fanns träkol 
efter röjning från tiden innan gropen anlades 
eller från äldre skogsbrand. I gropens ena sida 
fanns en stubbe efter en tall som avverkats ca 
1965/1970. Tallen som hade haft en ålder av 
minst 150 år var självsådd och hade vuxit upp i 
tät skog (enligt årsringsmönstret). Gropen bör 
alltså vara anlagd senast omkring 1800. Kolpro
vet kan ge en bakre dateringsgräns. Preliminär 
datering: medeltidens slut.

FYND: -
DATERING: se ovan.
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Gästrikland

VALBO SN. GAMLA VALL. FORNL 175 
Fältarbetsledare: Anders Broberg

Undersökning utförd p g a vägarbete med en ny 
trafikplats vid Valbo by. Provundersökningen 
hösten 1983 visade på förekomst av medeltida 
kulturlager på platsen för Vail’s Kungsladu
gård. 1984 års undersökning omfattade ett fler
tal husgrunder, såväl boningshus som ekonomi
byggnader, från 1500- och 1600-tal. vilka kan 
knytas till de kronolandbor som brukar Vall 
efter reformationen. Under denna bebyggelse 
påträffades resterna av minst tre medeltida 
byggnader samt ett kraftigt avfallslager innehål
lande bl a hushålls- och slaktavfall. I botten på 
det medeltida kulturlagret, vars äldsta fas kan 
dateras till 1200-tal. framkom dessutom spår av 
järnframställning och smidesverksamhet. Den
na aktivitet har dock bedrivits omedelbart utan
för undersökningsytan, sannolikt i anslutning 
till Kungsbäcken.
Provundersökningen söder om Kungsbäcken. 
där närmare 60 m av vägsträckningen banades 
av, avslöjade en brandgrav av yngre järnålders- 
typ samt några härdar. Dessutom påträffades 
rester av den recenta bebyggelse som finns kar
terad år 1845. Graven samt härdarna undersök
tes och dokumenterades. Inga spår av medelti
da eller äldre bebyggelse fanns här.

FYND: Det medeltida fyndmaterialet utgjordes 
förutom av ben och diverse verktyg av ett flertal 
mynt, bokbeslag, blyplomber, glas och keramik 
(äldre rödgods och stengods).
DATERING: medeltid: yngre järnålder (grav).

Halland

FJÄRÅS SN, TOM 2:4, FORNL 209 
Fältarbetsledare: Eva Weiler
Undersökningen kom till stånd efter långa dis
kussioner om hur mycket mera grus som skall 
tas ur denna del av B räckan och som en kom

promiss gavs tillstånd till att en av två kvarva
rande stensättningar fick tas bort, medan en 
ligger kvar. Flera gravar från yngre bronsålder 
har tidigare grävts ut i närheten. Den undersök
ta stensättningen var 12 m i diam och belägen på 
högsta punkten på södra delen av Fjärås Bräcka 
intill Gamla Förlandavägen. Den var så kraftigt 
övervuxen att ingenting syntes ens när området 
röjts från vegetation. Två gravgömmor påträffa
des, markerade av flata hällar i stenpackningen. 
Båda innehöll rengjorda brända ben, nerlagda i 
lerkärl. I det ena kärlet fanns en liten dubbelspi
ral och en syl av brons. Kol för C 14-datering av 
gravens anläggningstid har samlats in från den 
röjda markytan under graven.

FYND: keramik, brända ben, syl och dubbel
spiral av brons.
DATERING: yngre bronsålder (period IV?).

GETINGE SN, M FL (VÄSTGAS 2) 
Fältarbetsledare: Kristina Carlsson, Mats 
Jonsäter, Eva Weiler

Byråinventering av stamledning för Västgas, 
Falkenbergs och Varbergs kommuner. Arbetet 
utgör startpunkten i en 3-stegsmodell för större 
arkeologiska arbeten. Byråinventeringen avser 
arkiv och kartstudier, samt en genomgång av 
det arkeologiska källäget utefter lednings- 
sträckan. Registrerade fornlämningar har ritats 
in på kartor (1 km på vardera sidan om ledning
en), tillsammans med områden som bedömts 
innehålla ej registrerade medeltida bebyggelse. 
Bakgrundsideer för fortsatt fältarbete har också 
skisserats och sammanfattats i 3 punkter:
1. Var och när sker bosättningen i Hallands och 
södra Västergötlands inland i äldsta tider? Hur 
utvecklas bosättningen i tid och rum, relaterat 
till ekonomiska och sociala/politiska omstruk
tureringar?
2. Vilken betydelse hade området som handels- 
och gränsbygd från äldsta tider till senmedeltid/ 
nyare tid?
3. Halland tillmäts en viktig roll ur kommunika- 
tionshänseende - i vad mån kontrollerade män
niskor här kommunikationsvägar, idéflöde etc? 
Av de enskilda registrerade fornlämningarna 
och bytomterna med förmodat medeltida ur
sprung, har 23 områden registrerats som inne-
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Fig 4. Valbo sn Gamla Vall. bebyggelserester från sent 1500-tal/tidigt 1600-tal vilka sannolikt är identiska med 
de landbohemman som finns skriftligt omnämnda i kronansjordeböcker efter 1550. Teckning Kerstin Kåverud. 
Settlement remains, identical to the tenant fanners' cottages documented in roved terriers (jordeböcker) after 
1550.
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håller indikationer på bebyggelse från mer än en 
tidsperiod av endera sten-, brons-, järnålder 
och medeltid, och som bedömts speciellt känsli
ga ur fornlämningssynpunkt. Sammanlagt har 
50 platser av varierande längd bedömts som 
provundersökningsområden, och på nio platser 
av dessa har justeringar av ledningen föresla
gits.
FYND: - 
DATERING: -

KUNGSBACKA, KV CENTRALEN, TOMT 
1 OCH 2
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

Med anledning av nybebyggelse provundersök- 
tes tomterna 1 och 2 i kv Centralen i Kungs
backa. De undersökta tomterna ligger i stadens 
äldsta kända delar, strax öster om Stora Torgets 
föregångare i kv Glädjen. Medeltida kulturlager 
kunde därför förväntas. Sex provgropar togs 
upp på de båda tomterna. Fem av dessa uppvi
sade kulturlager som kan dateras från 1500-tal 
till 1800-tal. På tomt nr 1 påträffades en ned
grävd sten som tolkas som rest av en husgrund. 
I den andra provgropen på samma tomt påträf
fades ett kulturlager, mer än 1,50 m tjockt. Det
ta beror sannolikt på att provschaktet hamnat i 
en nedgravning, troligtvis en avfallsgrop. I öv
rigt uppvisar de båda tomternas kulturlager en 
mäktighet på 0,2 till 0,7 m, tjockaste avsättning
ar på tomt nr 1. På sydvästra delen av tomt nr 2 
saknas kulturlager helt på grund av sentida 
grundgrävning.

FYND: Keramik, kritpipor.
DATERING: 1500-1800-tal.

KUNGSBACKA, KV RÄTTVISAN, SÖDRA 
TORGGATAN, NYGATAN, VÄSTERGA
TAN
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg
Antikvarisk kontroll till följd av schaktning för 
fjärrvärme i Kungsbacka innerstad. Profilen 
uppmättes punktvis med 4-5 meters intervaller.

Två mindre partier handgrävdes för att få fram 
ett daterande fyndmaterial och ett mindre parti 
med rester av ett hus. Ca 20 m upp från Söderån 
och ca 15 m upp från Kungsbackaån var strand
partierna utfyllda i sen tid. Utefter Nygatan 
fanns 0-ca 0,6 m kulturlager, och utefter Väst
ergatan fanns 0-ca 0,3 m kulturlager. Vid kors
ningen Nygatan-Storgatan innehöll kulturlag
ret keramik från 1600- och 1700-talet samt stora 
mängder fönsterglas. Där påträffades också en 
nergrävning med bark som kan ha anknytning 
till garveriverksamhet. Vid Hamntorget fram
kom fyndmaterial som delvis kan dateras till 
1500-talet samt en del slagg. Ca 40 m upp från 
Hamntorget på Västergatan påträffades läm
ningar av ett 4 m brett hus som kan dateras till 
1500-1600-talet, och en stenskodd vattenränna.

FYND: keramik, fönsterglas, barkflis. 
DATERING: 1500- 1700-tal.

KUNGSBACKA, STORA TORGET (KYR
KOGATAN - SÖDRA TORGGATAN) 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg
I samband med omläggning av Kyrkogatan och 
Södra Torggatan vid Stora Torget i Kungsbacka 
utfördes antikvarisk kontroll av dräne- 
ringsschakt. Därvid dokumenterades kulturjor
den till botten på 13 punkter varvid uppmättes 
0,3-0,7 m tjocka kulturlager. Längst upp i norr 
på den västra sidan av Kyrkogatan påträffades 
stenar som torde utgöra rester av den medeltida 
kyrkans södra och östra bogårdsmurar. Mellan 
dessa framkom också resterna av tre kistbe- 
gravningar. Omedelbart norr om den östra bo
gårdsmuren fanns också en stenläggning som 
tolkats som en gårdsplan. I kulturjorden påträf
fades enstaka keramikskärvor varav några skul
le kunna vara från slutet av medeltiden, i övrigt 
var keramiken i allmänhet från 1600-talet eller 
senare. Övriga fynd utgjordes av enstaka spi
kar, kritpipor och djurben. De påträffade gra
varna var antagligen från 1700- eller 1800-talet. 
Inom ramen för samma ärende kontrollerades 
också ett schakt i Östergatan ca 25 m från Södra 
Torggatan. Där framkom ca 0,4 m kulturjord ca 
0,2 m under markytan. Likaså kontrollerades 
ett 10 m långt schakt i den norra kanten av
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Nygatan från hörnet mot Storgatan och österut. 
I schaktet fanns recent fyllning ända ner till 
bottenleran 0,7 m under mark.

FYND: keramik, spikar, kritpipor, djurben 
m m.
DATERING: 1600-1800-tal, ev senmedeltid.

LINDBERGS SN, BARN ABRO 1:8, FORNE 
89
Fältarbetsledare: Lars Johansson

Med anledning av villabebyggelse undersöktes 
en boplats och verkstadsplats från stenåldern. 
Boplatsen innehöll förutom bebyggelseläm
ningar (stolphål, härdar etc) även en verkstads
plats.

FYND: Verkstadsplatsen hade ett omfattande 
flintmaterial av gropkeramisk karaktär. Utöver 
ett tiotal flintyxor fanns även ett nackparti av en 
stridsyxa och ett stort antal A-, B-, och C-spet- 
sar. Avfallet från verkstadsplatsen härrör hu
vudsakligen från tillverkning av spån samt 
spånpilspetsar. Från härdarna insamlades kol 
för C 14-analys.
DATERING: yngre stenålder.

LINDBERGS SN, TOFTA 4:4, 7:5, FORNL91 
Fältarbetsledare: Lars Johansson, Mats Jonsä- 
ter

I samband med utbyggnaden av E6, delen Gun- 
nestorp-Långås, undersöktes en stenåldersbo- 
plats. Den var inte registrerad tidigare, utan 
upptäcktes i samband med fältrekognoscering
ar för motorvägen. Platsen gav ett flintmaterial 
som kan dateras till mellanneolitikum, och inne
höll även ett stort antal härdar, stolphål samt 
andra rester av bebyggelse. I de områden av 
boplatsen som inte blivit föremål för systema
tiska undersökningar, visade stickprov på ett 
omfattande material med väl bibehållna bebyg
gelselämningar i form av eldstäder, stolphål och 
gropar.

FYND: pilspetsar A- och B-typ, skrapor, dolk- 
fragment.
DATERING: yngre stenålder.

TVÅÅKERS SN, FAGARED 1:5, FORNL 83 
Fältarbetsledare: Lillemor Schützler

Med anledning av den planerade utbyggnaden 
av E6:an mellan Gunnestorp och Långås i Hal
land, undersöktes en förmodad järnframställ- 
ningsplats i en plan potatisåker. Den upptäcktes 
i samband med fältrekognosceringen för motor
vägen. Vid provundersökningen 1983 påträffa
des inom vägområdet järnslagg samt utanför 
vägområdet en anläggning, som antogs vara en 
rest efter en smältugn. Vid den fortsatta under
sökningen kunde endast järnslagg, järnfrag
ment m m tas till vara i ploglagret, medan konst
ruktioner saknades så gott som helt. Sexton kol- 
och sotkoncentrationer påträffades och i dessa 
hittades fynd, några brända lerbitar och kol. 
Den hopsamlade slaggen kunde emellertid inte 
kopplas till kol- och sotkoncentrationerna. En 
återstående fråga är huruvida slaggen härrör 
från järnframställning eller smide.

FYND: järnslagg, järnfragment, keramikbitar, 
bränd lera, en pärla, etc.
DATERING: -

TVÅÅKERS SN,TVÅÅKER 13:3,FORNL84 
Fältarbetsledare: Lillemor Schützler

Med anledning av den planerade utbyggnaden 
av E6:an mellan Gunnestorp och Långås i Hal
land, undersöktes en nyupptäckt boplats från 
stenåldern. Boplatsen låg på ett impediment 
med en liten bergsklack, men även en del bear
betad flinta låg i de omgivande åkrarna. Invid 
bergsklacken påträffades ett 10-tal härdar och 
härdgropar. Daterande fynd saknades i dessa, 
men kol kunde tas till vara. En flintslagnings- 
plats påträffades invid berget och någon bit av 
flintmaterial på denna yta var flathugget. Ne
danför berget i en åker noterades också några 
anläggningar, bl a en härd, men området var
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skadat av senare diken m m. Flintan var här av 
mer mesolitisk karaktär, exempelvis kärnyxor. 
handtagskärnor. Det visade sig att det fanns två 
olika bosättningar inom undersökningsområ
det, en från äldre och en kanske från yngre 
stenålder?
FYND: slagen och bearbetad flinta, exempelvis 
handtagskärnor, kärnyxor?, fragment av tånge- 
pilspets, avslagsskrapor, flathugget flintfrag
ment med retuscher, knacksten av bergart, has- 
selnötsskal och kol.
DATERING: äldre stenålder (senmesolitikum) 
och yngre stenålder (senneolitikum)?

TVÅÅKERS SN, TVÅÅKER 16:2, FORNE 
64:2
Fältarbetsledare: Lars Johansson

Med anledning av utbyggnaden av E6, delen 
Gunnestorp-Långås, undersöktes en nyupp
täckt boplats vid Marsagården, endast några 
hundra meter från boplatsen 84 vid Olsegården. 
Ploglagret innehöll ett omfattande flintmaterial, 
till största delen obearbetat. Den bearbetade 
delen innehöll förutom avslag även ytretusche- 
rade pilspetsar, dolk- och skärfragment samt en 
del andra småredskap. I alven fanns en stor 
mängd härdar, gropar och andra konstruktio
ner, som vittnar om en långfristig bosättning. 
En mängd kol för C 14-analys kunde tas tillva
ra.

FYND: flinta (se ovan), keramik.
DATERING: stenålder?

TVÅÅKERS SN, TYLLERED 2:2, FORNL 
82
Fältarbetsledare: Lillemor Schützler

Med anledning av den planerade utbyggnaden 
av E6 mellan Gunnestorp och Långås i Halland, 
delundersöktes en omfattande bronsåldersbo- 
plats. Den var inte registrerad tidigare utan upp
täcktes i samband med fältrekognoscering för 
motorvägen. Boplatsen ligger på en svag höjd- 
rygg i åkermark och här framträdde ett kraftigt

kulturlager, en skärvstenshög samt konstruk
tioner i form av härdar, gropar och stolphål. 
Eventuellt kan delar av hus konstateras.
FYND: Relativt rikligt med fynd, såsom flat- 
huggna pilspetsar samt förarbeten till sådana, 
flintskrapor, en del av en flintskära, krukskär- 
vor, fragment av smältdeglar för bronsgjutning, 
gjutformsfragment och brända ben. Kol togs till 
vara, jordprover floterades för makrofossilana-
lys.
DATERING: mellersta bronsåldern (prelimi
närt).

TÖLÖ, TÖLÖ 4:5 
Fältarbetsledare: Eva Weiler
Schaktningsarbetena för Söderåleden utanför 
Kungsbacka kom att gå i närheten av boplatser, 
som var registrerade i den s k göteborgsinven- 
teringen nära Tölö kyrka. Inom själva vägområ
det påträffades inga rester efter förhistorisk bo
sättning, men slagen och eldskadad flinta låg 
spritt i matjorden.
FYND: slagen och eldskadad Hinta. 
DATERING: -

VARBERG, KV LASARETTET CPLAT- 
SARNA”)
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

I samband med schaktningar för ny vårdcentral 
och distrikttandpoliklinik uppmärksammade en 
privatperson stora mängder keramik i en 
schakthög vilket han anmälde till Varbergs Mu
seum. Personal från museet var ute och insam
lade en stor mängd keramik i schakthögen. En 
del gav intryck av att vara kasserat avfall från en 
keramikverkstad. Då schaktningarna skulle 
fortsätta på en ca 80 m2 stor yta intill fyndplat
sen, beslöts att en mindre arkeologisk under
sökning skulle utföras för att utröna om där 
funnits en keramikverkstad eller andra bebyg
gelselämningar. Denna undersökning har visat 
att undersökningsytan till största delen var för
störd av ledningsschakt och yngre husgrunder.
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Fig 5. För att bland annal få en överblick över de många anläggningarna i Tyllered. fotades 
undersökningsområdet från en kranbil. Foto Lars Lundqvist.
The investigation area was photographed from a crane.

Fig 6. Stora delar av kulturlagret på bronsålders boplatsen i Tyllered stållades för hand. Det var 
viktigt att fa tag i benmaterialet och flintavfallet efter den förmodade pilspetstillverkningen. Foto 
Kajsa Ullberg-Loh.
The occupation layer from the Bronze Age settlement site was handsieved. It was important to 
retrieve bones and the flint debitage left by the presumed arrowhead production.
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Fig 7. 1 samband med utgrävningarna längs den planerade motorvägssträckan genom Halland 
floterades jordprover för framtida makrofossilanalyser. Foto Mari Wickerts-Jensen.
Flotation of soi! samples for macrofossil analyses.

Fig 8. Bronsålders boplatsen i Tyllered en regnig dag i oktober. 1 förgrunden undersöks en 
anläggning, som förmodlingen har varit en brunn. Foto Bo Strömberg.
The Bronze Age settlement site. In the foreground, a well.
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Kulturjorden var mestadels uppblandad med 
större grundstenar och modernt tegel. 1 väster 
närmast fyndplatsen för keramiken fanns orörd 
kulturjord till en tjocklek av ca 60 cm varav ca 
12 nr handgrävdes. Kulturjorden innehöll inga 
bebyggelselämningar, men däremot en hel del 
fynd. Undersökningen har inte kunnat bekräfta 
att där har funnits en keramikverkstad innan en 
noggrannare fyndanalys är utförd.
FYND: keramik, kritpipor, glas och järn, ett 
mynt från ca 1720.
DATERING: 1600-1700-tal; keramiken tycks i 
huvudsak vara från 1600-talet men också med 
inslag av yngre keramik.

ÅS SN. DUVESLÄTT 2:3, FORNE 96 
Fältarbetsledare: Eva Weiler

Efterundersökning av fyndplats för skafthåls- 
yxa av brons (period I), funnen vid grävning på 
en sommarstugetomt längst ute påÅrnäshalvön 
våren 1983. Rester av träskaftet fanns kvar i 
skafthålet. Syftet med undersökningen var att 
ta reda på, om yxan kan betraktas som lösfynd 
eller kommer från en boplats, ev en verkstads- 
plats med rester kvar av bronsgjutning. Arbetet 
bestod i att sålla igenom den jord som grävts 
upp då fyndet gjordes, kartera ev kulturlager 
med hjälp av geologspjut och provgropsgräv- 
ning samt söka igenom området med metallde- 
tektor. Den sållade jorden visade sig innehålla 
rikligt med slagen, krossad och eldskadad flin
ta, en del skörbränd sten, 1 krukskärva och små 
klumpar av bränd lera. Inom området finns ett 
sotigt kulturlager med rester av härdar. Både i 
och utanför kulturlagret fanns slagen flinta. bl a 
några stora, skarpa avslag som är lämpliga som 
skärverktyg. Inga spår efter metallhantering på
träffades. Yxan kom otvivelaktigt från en bo
plats, belägen i en sydvästlig sluttning och om
given av höjdpartier på tre sidor. Den är expo
nerad ut mot bergområdet vid havet, som är ett 
av de rösetätaste områdena på hallandskusten.

FYND: skafthålsyxa av brons, slagen flinta, 
keramik, bränd lera.
DATERING: äldre bronsålder.

ÖSTRA KARUPS SN, M FL, SYDGAS 2 
Fältarbetsledare: Kristina Carlsson, Lars Jo
hansson

Inventering av den planerade sträckningen för 
naturgasledningen mellan Ö Karup och Ge
tinge. Arbetet, som omfattade såväl arkiv- och 
kartstudier som fältrekognoscering, resulterade 
i en utredning, där misstänkta fornlämningsom- 
råden karterats och riktlinjer för ev provgräv
ning drogs upp. Avsikten med inventeringen 
var att redovisa a) vilka fornlämningar som lig
ger inom arbetsgatan för ledningen, b) vilka 
områden som p g a misstänkta fornlämningar 
bör provundersökas, c) hur dessa undersök
ningar skall utföras samt d) kostnaderna härför. 
Fältrekognosceringen gav vid handen att ett 40- 
tal områden bör provundersökas innan vidare 
åtgärder kan diskuteras, då ledningen går ge
nom delvis mycket känsliga områden; således 
finns anledning misstänka att ett hittills okänt 
gravfält vid Älvasjö berörs; vid Fylleån berörs 
omfattande lämningar från stenåldern etc.
FYND: - 
DATERING: -

Hälsingland

ENÅNGERS SN. ENÅNGERS MYRA. 
”HEDNINGAHÄLLAN”, FORNL 68 
Fältarbetsledare: Harald Sundlin

Undersökningen gällde en boplats som är belä
gen i ett otillgängligt skogsområde mellan Bö- 
lans by och havet ca 10 km från Enånger. På en 
uppskjutande klippa 8-10 m hög har avsatts 
kulturlager av varierande mäktighet beroende 
på sprickor och sänkor i berget. Syftet med 
undersökningen var att dokumentera det starkt 
nedslitna kulturlagret uppe på klippan, och ta 
bort så mycket som möjligt av det utan att för
ändra klippans ”karaktär”. Efter undersökning
en har markstrukturen i görligaste mån åter
ställts.
Fyndmaterialet är utomordentligt betydelse
fullt med ett stort antal artefakter av neolitisk 
karaktär.
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Fig 9. Silbojokk, rekonstruktion av byggnaderna mellan slaggvarparna samt hyttanläggningar vid forsen. 
Teckning från öster Ylva Roslund.
Reconstruction of the buildings between the slug heaps and the silverworks next to the falls.

En fältanalys av topografi, material, höjdkurvor 
och kulturlager ger följande arbetshypoteser: 
Fornlämningen är en säsongbunden säljägar- 
boplats; sannolikt har vikaresäl jagats under en 
kort höstperiod. Stridsyxefynd tyder på kon
takter av handels-byteskaraktär. Den primära 
bytesvaran tran har producerats på platsen. 
Klippans läge har primärt valts för lokalisering 
av bytesdjuret. Kiukaiskeramiken stärker teo
rin om att "finsk" folkgrupp utnyttjat boplatsen. 
Eller snarare en runt Bottenhavet lokaliserad 
säljägarpopulation med bosättningar och statio
ner i sydvästfinland på Åland och längs den 
svenska kusten.

FYND: stridsyxa, tväryxa, mejslar, miniatyrer, 
lerpärlor, leridoler(?), ornerade benföremål, 
brynen, malstenar, löpare, facetterade rullste
nar, keramik, brända ben.
DATERING: 2000-1500 f Kr.

Lappland

ARJEPLOGS SN, SILBOJOKK 
Fältarbetslaedare: Ylva Roslund, Anders Öd- 
man

273



Väskbygel 
Bag handte

Fig 10. Hornarbeten av samiskt ursprung med ristad dekor, fråh Silbojokk. 
Antler work of Saarni origin with engraved ornamentation.
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Med anledning av att Skellefteå vattenregle- 
ringsföretag skulle dämma sjön Sädvajaure yt
terligare tio meter för vattenkraftsutbyggnad fö
retogs en arkeologisk undersökning av Silbo- 
jokk silverbrukssamhälle. Bruket var i verk
samhet under åren 1635-59 och var den första 
hyttan till silvergruvan vid Nasafjäll. Det låg vid 
sjön Sädvajaure ca tio mil nordväst om Arje
plog. Nasafjäll där malmen bröts ligger ytterli
gare sju mil väster om Silbojokk.
Den arkeologiska undersökningen gjordes i två 
etapper-en förundersökning 1983 och en slut- 
undersöning 1984. Dessutom utfördes ett antal 
analyser av materialet i sammarbete med andra 
forskare, såsom historiker, metallurger och pa- 
leobotaniker.
Det huvudsakliga arbetet under första etappen 
var att lokalisera eventuella konstruktioner och 
bedömma deras kvalitet och kvantitet. Silbo
jokk - Silverbäcken - som givit hyttplatsen dess 
namn, delar platsen i två områden. Ett söder om 
forsen där hyttan och arbetarbostäder förmodas 
ha legat, och ett på norra sidan där bland annat 
kyrkan låg. Området var delvis överdämt av 
första regleringen som ägde rum redan 1943. 
Under andra etappen undersöktes grunderna 
efter hytta, bostäder, källare, ladugård och la
da. De låg söder om forsen mellan de stora 
slaggvarparna. Runt om och i hyttan påträffa
des en del malm, sot och andra restprodukter. 
Norr om forsen framkom en smedja, en kolbot
ten, en kåtaplats och rester från en eventuell 
kyrka.
FYND: Fynden varav typisk 1600-talskaraktär 
liknande de från övriga 1600-tals undersökning
ar i de mellansvenska städerna. Undantag utgör 
de samiska ben- och hornföremålen, såsom ske
dar och väskbyglar.
DATERING: 1600-tal.

Närke

ÖREBRO, KV RÅDHUSET 4-6 
Fältarbetsledare: Anders Broberg
Undersökning föranledd av HSB:s byggnads-

planer för de aktuella tomterna där en provun
dersökning 1978 påvisat avsatta kulturlager. Ett 
0,5 m tjockt recent raseringslager avbanades 
med maskin. Därunder påträffades husgrunder 
och stenläggningar från 1500—1600-tal. Denna 
bebyggelsefas hade vid 1600-talets mitt ödelagts 
av en brand som kunde spåras över hela under- 
sökningsytan. Under denna nivå framkom ett 
homogent avsatt kulturlager innehållande trä- 
flis och djurben samt enstaka hög- och senme
deltida artefakter. Inga konstruktioner kunde 
iakttas i det medeltida kulturlagret så när som 
på ett antal djupa gropar fyllda med slaktavfall. 
Lagret ger en allmän datering till perioden sent 
1200-tal-1400-tal och har sannolikt utgjort en 
öppen bakgård innanför den enda aktivitet som 
kan beläggas inom ytan, slakt. Inga spår av 
hantverk framkom i de medeltida lagren. I bot
ten på sterilt åsgrus påträffades en brandgrav av 
yngre järnålderstyp.

FYND: Fyndmaterialet i kulturlagret var myck
et sparsamt vilket försvårade tolkningen och 
dateringen av bebyggelsen. I de övre lagren 
påträffades yngre rödgods och kritpipsfragment 
och i de undre lagren både rödgods och sten
gods samt korroderade spikar och knivar. 3 st 
dendroprover och 2 st profilstaplar makrofossil 
togs. Av benmaterialet tillvaratogs endast 
hundskeletten. I brandgraven påträffades en ur
na, pärlor, kamfragment, spik, nitar och brända 
ben.
DATERING: Troligen är det övre skiktet över 
brandlagret 1600-tal och det undre 1500-tal. 
Hundbegravningarna tillhör skedet efter bran
den eller senare. Brandgraven är av järnålders
typ.

ÖREBRO, KV TRYCKERIET 2 
Fältarbetsledare: Eva Hillbom, Ylva Roslund

Undersökning utförd p g a nyexploatering. 
Området är beläget vid ytterkanten av den ås 
som löper i nord-sydlig riktning genom Örebro. 
Undersökningsytan motsvarar den yta som vid 
provundersökningen 1982 konstaterades omfat
ta kulturlager och konstruktioner. Kulturlagret 
var ca 0,5 m tjockt och bestod av skiftande 
träflislager. Mellan kulturlagret och bottenleran
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Fig 1 I. Kv Rådhu
set i Örebro i under
sökningens inled
ningsskede. Foto 
Anders Broberg. 
Initia! stage of ex
cavation.

fanns ett lerlager med inslag av kol, ben och 
växtdelar. Detta lager har tolkats som det sank- 
markslager som omgivit grusåsen under medel
tid. Den sterila bottennivån bestod av blålera 
och den ursprungliga marktopografin har sluttat 
från väster till öster. Det första bebyggelsela
gret på platsen bestod av en kavelbroläggning 
lagd på sankmarksleran i väst-östlig riktning. 
Parallellt med broläggningen löpte ett staket av 
störar. Området söder om har varit bebyggt, 
men de påträffade konstruktionerna var starkt 
omrörda och träet förmultnat. Större delen av 
det undersökta området täcktes av ett brand la
ger. Över det påträffades bebyggelse, bl a re
ster av ett bränt golv och en raserad spis.

Två begravda hundar påträffades. Den ena var 
lagd i en svepask i öst-västlig riktning med hu
vudet i väster. Möjligen kan fynd av brända ben 
och A-godsskärvor i det medeltida kulturlagret 
tyda på att ytterligare gravar och eventuella 
förhistoriska boplatsrester förstörts redan un
der högmedeltid. Den kommande bearbetning
en av såväl fynd som det omfattande osteologis
ka materialet kommer närmare att kunna fast
ställa såväl dateringar som slaktverksamhetens 
inriktning och omfattning liksom eventuell före
komst av förstörda, förhistoriska gravar.

FYND: keramik, ben.
DATERING: medeltid.
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Skåne

BALKÅKRA SN, BALKÅKRA 1:32 M FL 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér
Undersökning föranledd av en planerad 
byggnation på väg 745. Det undersökta området 
var delvis beläget i lerbunden åkermark och 
sandbunden tomtmark. Sammanlagt undersök
tes 42 anläggningar varav 40 st utgjordes av 
gropar och härdar och de resterande två var 
brandgravar.

FYND: i boplatslämningarna keramik, flinta; i 
gravarna lerkärl, pincett, syl och två rakknivar 
av brons.
DATERING: boplatslämningarna mellanneoli- 
ticum; gravarna yngre bronsålder.

BJUVS SN, BJUV 1:1, GRENLEDNING 
BJUV, PUNKT 4 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér
I samband med sydgasprojektet avschaktades 
matjorden, på fastigheten, på en yta av 100 x 10 
m. Inga fornlämningar eller fynd kom i dagen.

FYND: - 
DATERING: -

BRÅGARPS SN, BRÅGARPS KYRKA 
Fältarbetsledare: Anders Löfgren

Undersökning föranledd av att en mindre gas
ledning inom Sydkraftprojektet kom att läggas 
öster och norr om Brågarps kyrka. Närheten till 
kyrkan och kyrkogården, samt förhöjda fosfat
värden i området gjorde det troligt att en äldre 
bebyggelse och/eller gravar kunde komma att 
beröras av ledningsarbetet. Schaktet var ca 160 
m långt, 0,8-1,3 m djupt och 0,3-0,4 m brett. 
Avståndet till kyrkogård och mur varierade 
mellan 3 och 7 m. Öster om kyrkan följde led
ningen VA-schakt i Brågarpsvägen. Området 
norr om kyrkan har fyllts ut i modern tid. Fyll

nadsmassorna vilade på grålera. Detta lager be
rördes i ringa utsträckning av schaktet.

FYND: - 
DATERING: -

BRÅGARPS SN, GULLÅKRA 3:6, GREN
LEDNING STAFFANSTORP, PUNKT 3 
Fältarbetsledare: Anders Löfgren
I samband med sydgasprojektet undersöktes ett 
område på sydsidan av en höjdplatå. Mot söder 
gränsar platån till Gullåkra mosse. I denna har 
tidigare fynd av ben och en bronslur gjorts. 
Jordmånen utgörs av styv moränlera i kombina
tion med find sand. Nivå 14-16,5 m ö h. Schak
tet vilket var 200 m långt och 15 m brett löpte i 
väst-östlig riktning. Inom området påträffades 
89 anläggningar. Dessa bestod av gropar och 
stolphål samt några härdar med träkol och brän
da ben. Mot norr, på toppen av platån fanns en 
koncentration av gropar och härdar. Dessa kan 
preliminärt dateras till yngre bronsålder. I söder 
låg ett system av gropar från äldre järnålder.

FYND: keramik, lerklining, järnföremål, slagg, 
djurben och kol.
DATERING: yngre bronsålder/äldre järnålder.

BÅRSLÖVS SN, BÅRSLÖV 1:1, GRENLED
NING BÅRSLÖV, PUNKT 7 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér
I samband med sydgasprojektet undersöktes ett 
30-tal anläggningar som bestod av härdar och 
gropar. Det undersökta området var beläget i 
lerbunden åkermark.

FYND: flinta och kol.
DATERING: bronsålder?

BÅRSLÖVS SN, BÅRSLÖV 21:22, GREN
LEDNING BÅRSLÖV, PUNKT 5 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér
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I samband med sydgasprojektet undersöktes på 
en sydvästsluttning, i lerbunden åkermark, tre 
gropar. I en av groparna fanns ett 2 x 2 m stort 
block. Intill blocket påträffades en keramik
skärva. De övriga anläggningarna var fyndtom- 
ma.
FYND: keramik.
DATERING: yngre bronsålder/äldre järnålder.

BÅRSLÖVS SN, GÖRARP 1:44, GREN LED
NING BÅRSLÖV, PUNKT 11 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

I samband med sydgasprojektet undersöktes på 
fastigheten 90 härdar och gropar. Fynden från 
anläggningarna inskränkte sig till några djurben 
och kol.

FYND: djurben, kol.
DATERING: bronsålder?

BÅRSLÖVS SN, GÖRARP 1:46, GRENLED
NING BÅRSLÖV, PUNKT 10 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

I samband med sydgasprojektet undersöktes in
om fastigheten 77 härdar och gropar. Anlägg
ningarna var mycket likartade och extremt 
fyndfattiga. Endast två keramikskärvor påträf
fades förutom sparsamt med kol och djurben.

FYND: keramik, kol, djurben.
DATERING: bronsålder.

BÅRSLÖVS SN, TOLLSTORP 1:1, GREN
LEDNING BÅRSLÖV, PUNKT 4 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

I samband med sydgasprojektet undersöktes på 
fastigheten ett 20-tal härdar och gropar. Samtli
ga anläggningar var fyndtomma.
FYND: -
DATERING: bronsålder?

FALSTERBO, FALSTERBO 8:88 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

Med anledning av planerad villabebyggelse 
grävdes på platsen för husbygget ett 1,6x3 m 
stort schakt. Undersökningsområdet låg inom 
den del av Falsterbo som antas rymma lämning
ar efter den säsongsmässiga aktivitet som ägt 
rum i samband med den medeltida sillfiskehan
teringen. Under ett ca 0,5 m tjockt flygsandsla- 
ger vidtog en skiktad lagerföljd främst beståen
de av olikfärgade sandiga kulturlager vilka inne
höll mycket sparsamt med fynd.

FYND: keramik, tegelflis, spik, djurben. 
DATERING: högmedeltid/senmedeltid.

FALSTERBO, FALSTERBO 8:100 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

Med anledning av planerad villabebyggelse 
grävdes vid platsen för husbygget ett 1,6x3 m 
stort schakt. Under ett ca 1 m tjockt flygsands- 
lager påträffades gråa sandiga, relativt fyndfat
tiga kulturlager. Ytligt i lagren påträffades te
gelflis samt yngre rödgodsskärvor vilket tyder 
på en datering till medeltidens slutskede eller 
nyare tid. Djupare ned påträffades endast sprid
da äldre rödgodsskärvor samt någon yngre 
svartgodsskärva, vilket antyder att lagren bör
jat utbildas under 1200-talet. Tre lerbottnar på
träffades inom schaktet. Två låg ned i steril 
sand, medan den tredje anlagts i befintligt kul
turlager. Spridda lerklumpar i kulturlagren ty
der dock på att fler lerbottnar kan ha funnits, 
vilka förstörts vid återkommande grävningar 
inom området.
FYND: keramik, tegelflis.
DATERING: högmedeltid/senmedeltid.

FALSTERBO, KV FRIDEN 6 OCH 7 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

På grund av nybyggnation av två intilliggande 
hus utfördes en provundersökning. Undersök
ningsområdet låg vid Södergatan alldeles väster
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om Gamla torg i den nuvarande stadsbebyggel
sen. Två provrutor om 3x1,5 m och 5x1,5 m 
avbanades med grävmaskin ner till ett mycket 
svagt kulturpåverkat 0,3 m tjockt lager. De 
överliggande lagren av matjord, omrörda lager 
och flygsand var 0,7-1 m tjocka. I kulturlagret 
påträffades endast keramikskärvor av efterme- 
deltida slag.

FYND: keramik.
DATERING: nyare tid.

FALSTERBO, KV ORION 17 (14:17) 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm

Undersökningen, som genomfördes inom Fals
terbos medeltida stadsområde, skedde med an
ledning av planerad nybyggnation. Över explo
ateringsområdet grävdes ett ca 12 m långt och 
ca 1,5 m brett sökschakt, som låg på ett ca 0,2 m 
tjockt infiltrerat sandlager. Härunder kom steril 
sand. Inga kulturlager eller anläggningar, som 
kan förknippas med den medeltida staden på
träffades.
FYND: - 
DATERING: -

FALSTERBO, KV POLLUX 11 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

På grund av nybyggnation utfördes en provun
dersökning. Undersökningsområdet var belä
get några hundra meter norr om Gamla torg i 
den nuvarande stadsbebyggelsen. Med grävma
skin avbanades en 5x1,5 m stor provruta. Direkt 
under det 0,3-0,4 m tjocka matjordslagret fram
kom den sterila sanden.

FYND: - 
DATERING: -

FALSTERBO, STG 138 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

Med anledning av två planerade garagebyggen 
grävdes tre provschakt, vardera 1,6x3 m stora. 
Härvid påträffades under ett 1,2-1,6 m tjockt 
flygsandslager gråa sandiga kulturlager innehål
lande sparsamt med fynd, vilka daterar lagren 
till sen medeltid eller början av nyare tid. Under 
kulturlagren påträffades i alla schakten nedg- 
rävningar till skelettgravar orienterade i öst- 
väst. I nivå med det framträngande grundvatt
net, ca 2,2 m under nuvarande markyta (+0,90 
m ö h) påträffades välbevarade träkistor bestå
ende av plankor. I två fall kunde även trälock 
iakttagas. På grund av rasrisk i schaktväggen 
samt det framträngande grundvattnet under
söktes endast två av de sju konstaterade gravar
na. I en av de undersökta gravarna kunde inga 
skelettrester noteras, medan det i den andra 
påträffades ett dåligt bevarat kranium samt de
lar av överarmar. Den senare av gravarna stack 
endast delvis ut ur schaktväggen och kunde ej 
undersökas i sin helhet. På grund av de svåra 
grävningsomständigheterna var det svårt att gö
ra klara iakttagelser, varvid det är möjligt att 
fler, djupare liggande gravar kan ha förbisetts. 
Gravarna tillhör den Tyska kyrkans kyrkogård. 
Kyrkan fanns fortfarande kvar under delar av 
1600-talet, men delar av kyrkogården kan möjli
gen ha tillkommit redan under 1200-talet. Tidi
gare undersökningar inom området har givit 
gravfynd såväl söder som öster om den nu aktu
ella exploateringsytan. Norr och väster därom 
har däremot inga gravar konstaterats. Sannolikt 
ligger därför exploateringsytan i den nordvästra 
delen av kyrkogårdsområdet.

FYND: tegelflis, spikar, keramik, slagg och 
skelett.
DATERING: medeltid.

FJELIE SN, ÖNNERUP 4:3, GREN LED
NING NÖBBELÖV, PUNKT 1 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm

Undersökningen, en uppföljning av föregående 
års utgrävningar inom samma område, genom
fördes med anledning av att en grenledning 
skulle dras in till Lund. Genom skriftligt källma
terial är Önnerups by känd från 1200-talets mitt 
och fram till 1820 då byn skiftades. De äldsta

279



Fig 12. Vid undersökningarna i den medeltida byn Önnerup påträffades ett påfallande stort antal brunnar. De 
var i regel 2-3 meter djupa och flera innehöll rester av organiskt material. Här ”framprepareras” en högmedel
tida gårdsbrunn. Foto Leifh Stenholm.
Investigations of the medieval village yielded an unusually large number of wells, 2-3 m deep. Several 
contained remains of organic material. In the picture a late medieval house well is being uncovered.

kartorna, som härrör från 1700-talets mitt, visar 
att byggnaderna grupperade sig i två rader på 
ömse sidor om en öppen plats (allmänning?). 
Topografiskt begränsas den gamla byplatsen till 
en svag höjdrygg som sluttar ner mot ett sanka
re område i norr. Grundmaterialet utgörs i hu
vudsak av moränlera. Vid undersökningen av
banades en sammanhängande yta av 320 x 15 m 
vilket ungefär motsvarar 2 % av byns utbred
ningsområde. På vissa ställen inom undersök
ningsområdet konstaterades upp till 0,6 m 
tjocka kulturlager. Totalt påträffades bortåt 800 
anläggningar. Merparten av dessa utgjordes av 
stolphål och mindre gropar. Av de mera påtagli
ga anläggningarna märks resterna efter åtmins
tone två långhus från 1000-talets senare hälft, 
ett syllstenshus som preliminärt daterats till 
1200-talet, ett tiotal brunnar från olika perioder

varav flera med organiska rester bevarade, ett 
stort antal avfallsgropar samt några rännor av 
den typ som antas ha utgjort ägogränser. Ge
nom årets undersökning kunde byns utsträck
ning åt öster bestämmas.

FYND: keramik, järn- och bronsföremål, kam
mar, nålar, djurben m m.
DATERING: omkring år 1100 och fram till år 
1820.

FLÄDIE SN, FLÄDIE 15:47 OCH 36:32 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Undersökning föranledd av en omläggning av 
väg 913. Undersökningsområdet utgjordes av
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delar av en flack nordsydligt orienterad sandås 
och ett område omedelbart väster om denna. 
Öster om åsen låg ett äldre våtmarksområde. 
Vid den inledande provundersökningen konsta
terades boplatsrester över hela ytan med hu
vuddelen av anläggningarna på åspartiet men 
med gropar och stolphål samt en brunn även i 
det lägre området väster om åsen. I undersök
ningens senare skede konstaterades att brunnen 
varit av flätverkskonstruktion och anlagd under 
900-talets senare del. I brunnens omgivning un
dersöktes ett 30-tal stolphål och gropar varav 
flera föreföll ha ingått i hägnader av obestämd 
ålder. I områdets östra del på den flacka åsen 
undersöktes ca 60 anläggningar, övervägande 
stolphål, men även härdar och gropar. Anlägg
ningarna kunde inte kombineras till något hus
mönster.

FYND: keramik, flinta och trä.
DATERING: stenålder samt vikingatid.

FRILLESTADS SN, FRILLESTAD 11:23, 
STAMLEDNING, PUNKT 73 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér
Undersökning i samband med sydgasprojektet 
på en svag höjdrygg med utdikade fuktområden 
på båda sidor. Jordmånen var lerblandad sand. 
Registrerade fornlämningar finns ett par ki
lometer längre norrut. Den avschaktade ytan 
utgjordes av ett ca 20 m brett och ca 100 m långt 
område. Ett 30-tal anläggningar bestående av 
gropar, härdar och stolphål påträffades.

FYND: -
DATERING: yngre bronsålder.

FRILLESTADS SN, FRILLESTAD 20:18 M 
FL, GRENLEDNING BÅRSLÖV, PUNKT 2 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

Undersökning i samband med sydgasprojektet. 
Marken är lerbunden och landskapet är platt. 
Anläggningarna bestod av härdar och gropar. I

några av anläggningarna påträffades kol, men i 
övrigt var de fyndtomma.

FYND: -
DATERING: förhistoria.

GLUMSLÖVS SN, NEDRE GLUMSLÖV 
5:47
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

Provundersökning föranledd av planerad villa
byggnation. Fastigheten ligger strax öster om 
Glumslövs medeltida kyrka på en västsluttning. 
Av Arrhenius fosfatkarta framgår att tomten 
ligger inom ett område med förhöjda fosfater. 
Med en grävmaskin upptogs fyra provschakt, 
men inga fornlämningar påträffades.
FYND: - 
DATERING: -

GÅRDSTÅNGA SN, GÅRDSTÅNGA 17:4 M
FL
Fältarbetsledare: Anita Esping-Bodén

Med anledning av att AB Svenska Shell plane
rar att bygga en bensinstation med rastplats 
företogs schaktningskontroll samt undersök
ning. Området är högt beläget i åkermark och 
sluttar mot sydväst ner mot Kävlingeån. Jord
månen utgöres av moränlera. I närheten finns 
flera mäktiga bronsåldershögar, t ex i Getinge 
och Skeglinge. Vid avbaningen påträffades 
sammanlagt 13 anläggningar, elva gropar och 
två härdar. Samtliga var fyndtomma. Vid en 
besiktning tidigare på platsen kunde konstate
ras att avbaning och djupschaktning av delar av 
området redan utförts. Rester av elva gropar 
och tre härdar påträffades då. Vid detta tillfälle 
påträffades en keramikskärva.

FYND: keramik.
DATERING: bronsålder?
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HELSINGBORG, KV KARL XI NORRA 9- 
16
Fältarbetsledare: Anders Wihlborg

Undersökning föranledd av byggnation. Vid 
provundersökningen år 1981 kunde konstateras 
att området var mycket stört av sentida källare 
och ledningsschakt. Dock fanns både kulturla
ger och lerbottnarfrån medeltiden på vissa ytor. 
Årets undersökning visade emellertid att stör
ningarna var mer omfattande än vad som kunde 
antas efter provundersökningen. På två områ
den dokumenterades s k lerbottnar, vilka var 
nergrävda i den ursprungliga marknivån från 
1100-1200-tal. De var olika stora och bevarings
graden varierade. Endast enstaka fynd påträffa
des.

FYND: spik, djurben, bennål som sannolikt an
vänts för att sy garn.
DATERING: medeltid.

HELSINGBORG, KV KULLEN VÄSTRA 57 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér
Med anledning av husbyggnation företogs en 
provundersökning på rubricerade fastighet. I 
schakten fanns ett 0,6-2 meter tjockt fyllnadsla- 
ger som låg direkt på det sterila gruset. I schakt 
III:s mitt låg resterna av en sentida källare. Inga 
kulturlager eller fynd, som kan hänföras till det 
medeltida Helsingborg, påträffades.

FYND: - 
DATERING: -

HELSINGBORG, KV KULLEN ÖSTRA 40 
Fältarbetsledare: Anders Wihlborg

Undersökning föranledd av en planerad 
byggnation. Tomten är belägen i den medeltida 
stadens norra ytterområde. Inom samma kvar
ter undersöktes år 1982 resterna av en kustbun- 
den stenåldersboplats. En 3x4 meter stor grop 
grävdes med grävmaskin. Ca 0,6 meter under 
markytan låg stora klumpstenar, vilka sannolikt 
var grundstenarna till det korsvirkeshus, som

tidigare låg på platsen och som revs 1947. Strax 
därunder påträffades resterna av en bränd ler- 
klinad vägg från ett äldre hus. Därpå följde ett 
ca 0,5 meter tjockt fyllnadslager. I botten fanns 
marint avlagrad sand, grus och sten.

FYND: flinta, benbit.
DATERING: -

HELSINGBORG, KV KÄRNAN NORRA 31 
Fältarbetsledare: Anders Wihlborg

Provundersökning föranledd av husbyggnation. 
Fastigheten är belägen på norra sidan av den 
erosionsdal som idag benämns Nedre Långvin- 
kelsgatan. Dalgången har alltid varit en viktig 
kommunikationsled mellan landborgen och 
strandplatån. Två provgropar grävdes med 
grävmaskin i fastighetens mitt. I den norra gro
pen var lagertjockleken ca 2,5 meter och det 
äldsta lagret daterar sig till 1500-1600-tal. Även 
resterna av ett hus kunde påvisas. Det ligger ca 
1,2 meter under nuvarande markyta och kan 
dateras till 1600-1700-tal.
I den södra provgropen var lagertjockleken 
drygt 3 meter. Den översta metern bestod hu
vudsakligen av modern fyllning medan den ned
re delen utgjordes av kompakta raseringsmas- 
sor, vilka med största sannolikhet härstammar 
från de befästningsanläggningar som uppfördes 
uppe runt kärnan på 1600-talet. Även en del 
huggna sandstenshällar fanns bland raserings- 
massorna. Kanske harde ursprungligen ingått i 
den ringmur som uppfördes under 1100-talet 
och som omgärdade borgområdet fram till 1600- 
talets mitt. Av profilen att döma (lagren sluttar 
in mot landborgsbranten) är det sannolikt att det 
kan finnas en vallgrav i anslutning till landbor
gen. Den är för övrigt inritad på den äldsta 
kartan över Helsingborg från 1644.

FYND: enstaka keramikskärvor.
DATERING: medeltid/nyare tid.

HELSINGBORG, KV LÅNGVINKELN 
VÄSTRA 28, 32
Fältarbetsiedare: Anders Wihlborg
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Provundersökning föranledd av byggnation. 
Fastigheten är belägen på norra sidan av den 
erosionsdal som idag benämns Nedre Långvin- 
kelsgatan. Dalgången har alltid varit en viktig 
kommunikationsled mellan landborgen och 
strandplatån. Ett flertal sökschakt och provgro
par grävdes med grävmaskin på fastigheterna nr 
28 och 32, men inga kulturlager kunde påvisas. 
Anledningen är dels att tidigare hus varit försed
da med källare, dels att man schaktat sig in i 
dalgångsbranten och således betydligt föränd
rat den ursprungliga topografin.
FYND: - 
DATERING: -

HELSINGBORG, KV SLOTTSVÅNGEN 
Fältarbetsledare: Anders Löfgren
I samband med dräneringsarbeten runt Slotts- 
vångskolan företogs en arkeologisk undersök
ning. Väster om gymnastikbyggnaden påträffa
des nio skelettgravar. Gravarna var belägna ca 
75 meter norr om S:t Petri kyrka (riven år 1536). 
Dikten från befästningsarbeten under 1600- 
1700-tal har sträckt sig in i området. Ett av dessa 
diken har skadat flera av gravarna. Spår av en 
äldre bebyggelse fanns i form av en härdgrop 
med skörbränd sten och träkol.

FYND: stengods, kritpipor, slagg, armborstpil. 
DATERING: gravar 1300-1400-tal. Övriga 
konstruktioner utom härdgrop 1600-1700-tal.

HELSINGBORG, KV THALIA 8 M FL 
Fältarbetsledare: Anders Löfgren
Med anledning av planerad nybyggnation utför
des en arkeologisk undersökning på den gamla 
teatertomten i Helsingborg. Denna är belägen 
vid den medeltida lågstadens strandlinje, 200 
meter söder om Mariakyrkan. Provundersök
ningen hade visat att endast de östra delarna av 
tomten innehöll medeltida kulturlager. Under
sökningen kom därmed att bestå av ett 6-12 
meter brett och 37 meter långt schakt parallellt 
med Bruksgatan. Området var delvis stört av

VA-schakt och sentida husgrunder. Åtta profi
ler ritades. Den längsta av dessa, en 35 m lång 
sektion i nord-sydlig riktning, innehöll kulturla
ger med en tjocklek av 0,8-1,6 meter. Arbetet 
inleddes med att ca 1 meter av fyllnads- och 
raseringsmassorna schaktades bort med ma
skin. Keramik, kritpipor och övriga fynd visar 
att raseringslagret tillkommit under 1600-talets 
senare del. Troligen hör det samma med de 
omfattande befästningsarbeten som skett i sta
den under denna tid. Resterande nivåer grävdes 
ned till steril sand. Fyra olika skikt kunde kons
tateras, där endast de två yngsta kan sägas ingå i 
den medeltida staden. Fynd samt små träkols- 
fyllda gropar i sanden visar att strandremsan 
sporadiskt utnyttjats under tidig medeltid. Un
der 1200-talet har staden expanderat mot söder. 
Denna period har avsatt ett 0,2-0,3 m tjockt 
lager grå sand på nivån 3,0 m ö h. En större 
grop samt några stolphål kan knytas till detta 
skede. Mot slutet av 1300-talet etableras bebyg
gelsen i området. Rester av tre hus har doku
menterats i form av ler- och tegelgolv, ugnar 
och syllstenar. Två av husen byggs på och utgör 
tillsammans med tre stenläggningaren stadigva
rande bebyggelse under senmedeltid. En av 
stenläggningarna består av en gränd/gårdsplan i 
öster. Denna överlagras av ett raseringslager 
från 1600-talet.

FYND: keramik främst yngre svartgods, äldre 
rödgods och Cl gods, dvs ej helt genomsintrat 
stengods, ett tiotal mynt, en sländtrissa, en ben
kam, en bältesölja i brons, järnföremål och djur
ben.
DATERING: 1200-1600-tal.

HELSINGBORG, KV TORNET VÄSTRA 
Fältarbetsledare: Anders Wihlborg
Inför en byggnation utfördes en provundersök
ning på kv Tornet Västra i Helsingborg. Fastig
heten ligger uppe på landborgen, där staden 
Helsingborg växer fram under 1000-talet. Två 
schakt ca 30 meter långa grävdes för att utröna 
lagerföljden. Några medeltida kulturlager kun
de emellertid inte påvisas, däremot fyllnadsla- 
gerfrån 1600-talet. Av profilen att döma kan det
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vara resterna av en igenfylld vallgrav, men be
dömningen är osäker, bl a beroende på sentida 
urschaktningar på tomtens norra del.
FYND: - 
DATERING: -

HELSINGBORG, KV UNIONEN 13 
Fältarbetsledare: Anders Wihlborg
Provundersökning föranledd av planerad hus
byggnation. Fastigheten är belägen på strand
platån strax intill 1600-talets strandlinje. Den 
har sannolikt legat i den nuvarande Södra 
Strandgatan. Två provgropar grävdes med trak- 
torgrävare. Fyllnadsmaterialet bestod av marin 
sand uppblandat med svallat tegel. I den östligt 
belägna gropen påträffades en kraftig grundmur 
uppbyggd av stora klumpstenar. Grävmaskinen 
lyckades inte gräva i botten. Med största sanno
likhet har grundmuren ingått i den forsvarslinje 
som uppfördes under 1600-talets senare hälft.

FYND: -
DATERING: 1600-tal?

HOLM BY SN, HOLMBY 1:15 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

Med anledning av de vid provundersökning i 
september 1984 konstaterade förhistoriska bo
platslämningarna utvaldes två områden för vi
dare undersökning. Det nu undersökta området 
(etapp I) är beläget på åkermark i den norra 
delen av grustäkten. Åt öster gränsar området 
intill en sandås. Åt norr sluttar marken ned mot 
en sänka. Inom undersökningsområdet påträf
fades endast tre anläggningar, en härdbotten 
samt två stolphål, vilka samtliga var fyndtom- 
ma. Sannolikt utgör området en perifer del till 
de längre söderut belägna boplatslämningarna 
vilka vid provundersökningen kunde dateras till 
yngre bronsålder.
FYND: - 
DATERING: -

HÖRBY SN, VÄG E 66 (DELEN FÖRBI 
OSBYHOLM)
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

Provundersökning utförd längs en planerad ny
byggnation av väg E 66. Sträckningen går ge
nom ett område där det endast finns enstaka 
fornlämningar, bl a ett gravfält med stensätt- 
ningar intill Lågedammarna nordväst om Hör
by, fornl nr 7. Efter besiktning av vägsträckan 
föreslogs ett 10-tal punkter på grund av deras 
topografiska läge som lämpliga att provunder- 
söka. Endast en härd påträffades. Den låg på 
fastigheten Lågehuset 11:2 ca 50 meter från 
fornl nr 7. Jordmånen var sand och topografin 
utgjordes av en svag nordnordvästlig sluttning.

FYND: -
DATERING: förhistoria?

KNISLINGE SN, KNISLINGE 1:4 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm

Provundersökning genomförd med anledning 
av en förestående kyrkogårdsutvidgning. Fas
tigheten ligger på en sydvästsluttning omedel
bart väster om den medeltida kyrkan. Över ex
ploateringsområdet grävdes sex ca 3 m breda 
sökschakt med en sammanlagd längd av ca 310 
m. Norra delen av tomten har tidigare avbanats 
och fungerat som upplagsplats. Under den tun
na växthorisonten påträffades här endast mo
dernt bråte. På den södra delen av tomten, som 
använts som åker, varierade matjordslagret 
från 0,15-0,4 m i tjocklek. Här påträffades en
dast två diffusa gropar, som torde härröra från 
stenbrytning i åkern.

FYND: - 
DATERING: -

KROPPS SN, ROSENDAL 2:1, STAMLED
NING, PUNKT 81 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

Undersökningsområdet bestod av en svag pla
tå. Jordmånen var sand. Inga kända fornläm
ningar finns i närheten. Den avschaktade ytan
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var ca 20 m bred och ca 100 m lång. Ett 20-tal 
anläggningar bestående av gropar, härdar och 
stolphål påträffades.

FYND: keramik, flinta, kol.
DATERING: äldre järnålder.

KÄVLINGE SN, KÄVLINGE 8:12, GREN
LEDNING ESLÖV, PUNKT 4 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin
Den undersökta ytan utgjordes av en stark öst
sluttning. Anläggningarnas utbredning begrän
sades i väster av en utplanad krönyta. Jordmå
nen utgjordes av sandblandad lera. Den av
schaktade ytan var ca 1500 m2 stor. Anläggning
arnas antal uppgick på den avschaktade ytan till 
143 st. Typerna utgjordes av stolphål, härdar 
och gropar. Stolphålen utgjorde ca 80 % av an
läggningarna, närmare bestämt 118 anläggning
ar av totalt 143. De vanligaste stolphålen med en 
diameter på 0,05 m hade oftast en klart vertikal 
avteckning i botten, troligtvis utgör de lämning
ar av recenta hägnads- eller odlingsbegräns- 
ningar. De uppvisade också en överensstäm
melse med längdutbredningen av dränerings- 
systemet. Sammanfattningsvis kan sägas att 
punkt E 4 utgör lämningar av en eller flera kro
nologiskt olika boplatser. Artefakter av neoli- 
tisk karaktär framkom, såväl som keramik av 
äldre järnålderstyp.

FYND: keramik, flinta.
DATERING: neoliticum samt äldre järnålder.

LANDSKRONA, EKEBY OCH HÖGANÄS
GRENLEDNING
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

I samband med sydgasprojektet har grenled
ningarna till Landskrona, Ekeby och Höganäs 
provundersökts. Arbetet utfördes genom att 
sökschakt grävdes med maskin utrustad med 
släntskopa. På Landskronaledningen konstate
rades boplatser på punkterna 3 och 4. På Ekeby- 
ledningen fanns på punkt 5 en boplats, som 
sannolikt kan dateras till romersk järnålder. 
Den ligger i ett område som är i stort sett okänt

ur arkeologisk synvinkel. Därför är det viktigt 
med en fortsatt arkeologisk undersökning. På 
Höganäsledningen påträffades en stenålders- 
boplats på punkt 8. Även denna ligger i ett ur 
arkeologisk synvinkel föga känt område. Paral
leller kan emellertid dras till Oscar Lidéns in
venteringar och undersökningar på andra sidan 
Görslövsån.

FYND: keramik, flinta.
DATERING: stenålder och romersk järnålder.

LILLA HARRIE SN, LILLA HARRIE 2:2, 
GRENLEDNING ESLÖV, PUNKT 10 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin
Anledning till undersökningen var dragning av 
den blivande gasledningen. Inga fornlämningar 
påträffades.
FYND: - 
DATERING: -

LILLA SLÅGARPS SN, KLÖRUP 12:5, 
GRENLEDNING TRELLEBORG, PUNKT 
20
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

I samband med sydgasprojektet avschaktades 
en 50 meter lång och 4 meter bred yta. Men 
några fornlämningarna påträffades inte. Vid en 
provundersökning framkom ett tiotal anlägg
ningar i form av gropar, härdar och stolphål.

FYND: -
DATERING: förhistorisk?

LÖDDEKÖPINGE SN, LÖDDEKÖPINGE 
KYRKOGÅRD
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

Förrådshuset på Löddeköpinge kyrka skulle 
byggas om, varför exploateringsytan undersök
tes. Åtta gravar och en härd påträffades. I fyra 
av gravarna fanns vuxna individer och i tre 
barn. I en grav saknades rester av något skelett.
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Av armarnas placering att döma, i samtliga fall 
var de utsträckta utmed kroppen, kan gravarna 
dateras till tidig medeltid. Härden härrör troli
gen från järnåldern.

FYND: skelett.
DATERING: järnålder? och medeltid.

SAXTORPS SN, SAXTORP 12:8 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

Vid matjordsavbaning för en grustäkt framkom 
för ca 15 år sedan boplatslämningar i form av 
grophus, stolphål, gropar och härdar. På grund 
av exploatörens tveksamhet inför utgrävnings- 
kostnaden förhalades undersökningen tills nu, 
vilket försvårade arbetet, eftersom området ha
de blivit översandat och igenväxt. Boplatsen är 
belägen på en höjdrygg intill Saxån ca 1 km 
sydost om Saxtorps kyrka. Boplatser har tidiga
re undersökts dels på norra sidan av ån vid 
Kvärlöv, dels på södra sidan av ån knappt 500 
meter sydost om kyrkan. Den avschaktade ytan 
var ca 150x150 meter på vilken det fanns 300 
anläggningar. Av dessa var sex grophus, ett 
långhus, en brunn och resten utgjordes av här
dar, gropar, härdgropar och stolphål.

FYND: bronssmycke, keramik, sländtrissor, 
järnknivar och djurben.
DATERING: yngre bronsålder och vikingatid.

SAXTORPS SN, SAXTORP 16:2 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

Med anledning av planerad grustäkt inom delar 
av fastigheten Saxtorp 16:2 utfördes en ytkarte- 
ring av påträffade boplatslämningar. Exploate
ringsområdet ligger inom ett synnerligen forn- 
lämningsrikt område, och är beläget på en höjd
platå som åt norr och öster begränsas av Saxån. 
Flera förhistoriska boplatser har genom åren 
undersökts i omedelbar närhet. Matjordsavba- 
ningen utfördes med hjälp av stora hjullastare 
utan närvaro av antikvarisk personal. Vid efter
följande besiktning av platsen kunde konstate
ras att det inom exploateringsområdet fanns

lämningar efter en förhistorisk bebyggelse. Ex- 
ploateringsföretaget ansåg sig inte kunna bära 
kostnaderna för en arkeologisk undersökning 
och ansökte därför hos länsstyrelsen om till
stånd att lägga tillbaka matjorden. Detta bevilja
des under förutsättning att företaget bekostade 
kartering av de framschaktade anläggningarna. 
Den nu genomförda karteringen ägde rum på en 
yta som under två års tid legat exponerad för 
väder och vind och som under denna tid blivit 
bevuxen med en kompakt matta av ogräs. Detta 
medför att flera mindre anläggningar, framför
allt stolphål, kan ha förbisetts. Sammanlagt 23 
anläggningar påträffades, varav 4-5 st med stor 
säkerhet kan betraktas som grophus. Flera här
dar kunde också relativt lätt lokaliseras genom 
förekomst av sot och skörbränd sten. Stolphål, 
som även under gynnsamma förutsättningar 
kan vara svåra att lokalisera, påträffades dock 
endast i mycket ringa antal.

FYND: keramik, flintskrapa och flintyxa. 
DATERING: yngre stenålder samt yngre järn
ålder.

SKABERSJÖ SN, EBBARP 1:1 OCH 2:1, 
GRENLEDNING TRELLEBORG, PUNKT 1 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

I samband med sydgasprojektet undersöktes ett 
område beläget på sydsluttningen av en platå 
som i söder genomskurits av Segeås gamla 
sträckning; avståndet till Segeå var ca 30 meter. 
Öster om boplatsen kröker ån mot norr och 
väster och bildar samtidigt en 300 m stor våt
mark. Bottenmaterialet är sand-grovmo. Ut
med Segeå finns ytterligare fyra boplatser regi
strerade inom ett avstånd av 600 meter. Två är 
stenåldersboplatser, en järnålder och en regi
strerad som förhistorisk. Med maskin avbana
des en yta på 50 x 12,5 meter. Vid avbaningen 
framkom tre anläggningar förutom resterna av 
de nio som påträffats vid provundersökningen. 
Anläggningarna utgjordes av härdar, gropar 
samt sotfläckar och stensamlingar.

FYND: keramik, flinta, lerklining, djurben och 
träkol.
DATERING: yngre bronsålder/äldre järnålder.
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SKABERSJÖ SN, SKABERSJÖ 26:12, 
GRENLEDNING TRELLEBORG, PUNKT 2 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

I samband med sydgasprojektet undersöktes ett 
område beläget på en platå omedelbart öster om 
ett våtmarksområde bildat av Segeå. Bottenma
terialet är sand-grovmo. Med maskin avbana
des en yta på 55 x 8 m och en 1,5 m bred och 23 m 
lång remsa. Utöver de 17 anläggningar som på
träffats och undersökts vid provundersökning
en påträffades ytterligare fem stycken. Anlägg
ningarna utgjordes av stolphål, härdar, gropar 
samt en ränna. I områdets västra del konstate
rades vid provundersökningen en möjlig hydd- 
rest, i övrigt framkom inga mönster.

FYND: keramik, flinta.
DATERING: yngre (?) bronsålder.

SKABERSJÖ SN, SKABERSJÖ 26:12, 26:14, 
GRENLEDNING TRELLEBORG, PUNKT 4 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

I samband med sydgasprojektet undersöktes 
två områden, ca 250 m från varandra.
Den västra delen: Området var beläget på nord
västra delen av en mot norr svagt sluttande 
platå som i norr begränsades av ett nu torrlagt 
bäckflöde och en mindre, även den torrlagd, 
damm. Den västra begränsningen av platån ut
gjordes även den av en nu torrlagd bäck. Av
ståndet från schaktet till dessa två bäckar var 
100-200 meter. Åt söder och öster höjer sig 
terrängen. Segeå flyter i en vid båge ca 1 km 
väster om området. Jordmånen utgjordes av 
grusig sand. Utmed Segeå väst och nordväst om 
den nu undersökta ytan är fem boplatser från 
sten- respektive järnålder kända sedan tidigare. 
I nordöstlig riktning på ett avstånd av 500 re
spektive 600-700 m ligger Dysse sten samt en 
stenåldersboplats. Den medeltida byn Västraby 
har legat 100-150 m i ostnordostlig riktning. 
Skabersjö gods är beläget ca 1 km söderut. Med 
maskin avbanades en 15 m bred och 180 m lång 
yta. På den avbanade ytan påträffades och un
dersöktes 404 anläggningar, till största delen 
stolphål, men även gropar, härdar, rännor samt 
två grophus. Anläggningarna hänförde sig till

dels en bronsåldersdel i områdets västra del 
med ett eventuellt hus ca 6 x 3,5 m stort, dels en 
sen vikingatida/tidigmedeltida boplats med fyra 
långhus av s k Trelleborgstyp och två grophus. 
Två av långhusen var orienterade i nordsydlig 
riktning och två i ungefär öst-västlig, de två 
senare överlappade varandra delvis. Denna 
boplats kan ha utgjort den sista anhalten före 
flyttningen till det medeltida byläget i Västraby 
skog.
Den östra delen: Området var beläget på öst
sluttningen av en nord-sydlig orienterad ämm
iin. Jordmånen bestod av sand. Med maskin 
avbanades en 9 meter bred och 42 meter lång 
yta. På den avbanade ytan påträffades och un
dersöktes 35 anläggningar, stolphål, gropar, 
rännor och härdar. Rännorna och några av 
stolphålen kunde sammanföras till en huslik- 
nande konstruktion med väggrännor och inre 
takbärande stolpar. Byggnaden var orienterad i 
öst-västlig riktning och 4 meter bred samt 10-13 
meter lång.

FYND: keramik, flinta, järnföremål, sländtris- 
sor, djurben, träkol.
DATERING: bronsålder och sen vikingatid/ti
dig medeltid.

SKANÖR, KV HJORTEN 6 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

På grund av nybyggnation utfördes en provun
dersökning. Undersökningsområdet var belä
get vid Östergatan ca 350 meter söder om Ska
nörs kyrka. Under ett 0,5 m tjockt lager matjord 
och flygsand, som bortschaktades med grävma
skin, framkom ett ca 0,5 m tjockt kulturlager. 
Det innehöll dock inga som helst konstruktioner 
och var endast svagt kulturpåverkat. I botten
sanden framkom en s k lerbotten sannolikt från 
1100- eller 1200-talet.
FYND: keramik.
DATERING: 1100-1400-tal.
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SKANÖR, KV HJÄRPEN 12 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm

Provundersökningen genomfördes med anled
ning av planerad nybyggnation. Fastigheten lig
ger inom Skanörs medeltida bebyggelseområ
de. På platsen för de planerade huskropparna 
grävdes två ca 1,5 m breda provschakt på 12 
respektive 5 m. Växthorisonten, som var ca 
10 cm tjock överlagrade ett 20 cm tjockt sandla
ger med visst inslag av humus. Under detta 
påträffades olika flygsandslager. Inga kulturla
ger eller andra indikationer på medeltida akti
viteter kunde konstateras.
FYND: - 
DATERING: -

SKANÖR. KV KÅREHOLMEN 7 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

På grund av nybyggnation utfördes en provun
dersökning. Undersökningsområdet var belä
get mellan Mellangatan och Östergatan ca 
500 m söder om Skanörs kyrka. Under ett ca 
0,5 m tjockt lager matjord och dylikt, som bort
schaktades med grävmaskin, framkom ett ca 
0.3 m tjockt kulturlager. Det innehöll inga som 
helst konstruktioner och var överhuvudtaget 
endast svagt kulturpåverkat. I provrutans kant 
framkom en bit av en nedgravning i bottensan
den.

FYND: keramik.
DATERING: 1300-tal.

SKANÖR, SKANÖR 18:3 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

På grund av planerad källarlös nybyggnation 
utfördes arkeologisk provundersökning inom 
rubricerad fastighet. Undersökningsområdet 
var beläget ca 350 m sydväst om Skanörs kyr
ka. Vid platsen för undersökningen hade tidiga
re legat en mindre byggnad som rivits strax före 
den nu genomförda undersökningen. Härvid 
hade ca 0,25 m av de övre lagren schaktats bort. 
I det översta lagret fynd av högmedeltida ur

sprung. Lagret utgjordes av ett ca 0,35 m tjockt 
sandigt kulturlager. Härunder vidtog ett ljusare, 
svagt humöst sandlager med inslag av linser av 
steril sjösand som sannolikt avsatts under hög
vatten eller någon storm. Även detta lager kan 
hänföras till högmedeltid. Närmast den sterila 
sanden låg ett ljusgrått sandlager, som visade 
tecken på att vara omlagrat av havsvattnet. 
Lagret innehöll en fot till en yngre svartgods- 
gryta samt stora mängder djurben. Bland benen 
fanns också stora mängder avsågade ledknutor, 
vilket tyder på att någon form av benhantverk 
sannolikt ägt rum i närheten.

FYND: keramik, spik, avsågade ledknutor från 
djurben och djurben.
DATERING: 1200/1300-tal.

SKANÖR, KV SLOTTSVÄRNEN 10 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Undersökning föranledd av en planerad till
byggnad till det befintliga huset. Det undersökta 
området är beläget ca 300 m öster om Skanörs 
borg. På tomten Slottsvärnen 7 har vikingatida 
kulturlager tidigare påträffats. Nu påträffades 
emellertid endast ett ca 0,4 m tjockt påfört 
sandlager som innehöll enstaka medeltida kera
mikfragment.

FYND: -
DATERING: medeltid.

SKANÖR, KV TORSKEN 2 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

På grund av nybyggnation utfördes en provun
dersökning. Undersökningsområdet var belä
get på Västergatans västra sida, på den högsta 
strandvallen närmast den medeltida stranden 
och alldeles söder om borgen och väster om 
kyrkan. I den 8 x 1,5 meter stora provrutan 
framkom inga direkta kulturlager och den steri
la undergrunden låg endast en halv meter under 
markytan. I lagrets understa skikt påträffades 
keramikskärvor från både medeltid och nyare
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tid blandat. I bottensanden fanns flera sena 
nedgrävningar.
FYND: - 
DATERING: -

SKURUPS SN. SÖDRA MUNKAHOLM 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson
Med anledning av planerad bebyggelse utfördes 
inom rubricerade fastighet en arkeologisk prov
undersökning. Sammanlagt sju schakt, vari
erande i längd från 3-42 m grävdes inom områ
det, varvid konstaterades torvforekomst i dess 
centrala och östra parti (schakt 1, 3 och 4). 
Torven täcktes av tämligen ren gul lera som 
påförts området i sen tid. varvid topografin del
vis förändrats. Fyllnadsmassorna varierade i 
tjocklek från 0,80-1,60 m. Största konstaterad 
tjocklek på torvlagren uppgick till 1,5 m.

FYND: - 
DATERING: -

ST HARRIE SN, ST HARRIE 23:2, TOSTARP 
2:5 M FL, GRENLEDNING, PROVGRÄV
NING ESLÖV, PUNKT 9-13 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin
Anledning till undersökningen var dragning av 
den blivande gasledningen mot Eslöv och Ör- 
tofta. Sju punkter undersöktes.

ST HARRIE SN, ST HARRIE 23:3, GREN
LEDNING ESLÖV, PUNKT 8 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin
Undersökningsområdet var beläget på en platå 
ca 1 km nordväst om Stora Harrie kyrka. Un
dergrunden bestod av moränlera med ett delvis 
tunt lager sand ovanpå. Ungefär 500 m väster 
om området finns nu en mindre våtmark, som 
under förhistorisk tid troligen varit en liten sjö, 
kanske 300 m stor. Strax väster om denna forn- 
sjö ligger boplatsområdet Eslöv 7. Avståndet

till Kävlingeån i söder är ca 2 km. En dryg 
kilometer norr om området rinner den nu dikade 
Välabäcken. En mindre bäck kan ha runnit 100- 
150 m norr om undersökningsytan. Platåns hög
sta punkt ligger strax nordväst om området. Två 
långdösar och en runddös (fornl 7, 8 och 9 St 
Harrie sn) ligger ca 600 m nord-nordväst om 
området och ungefär lika långt söderut är två 
gravhögar registrerade (fornl 3 och 4 St Harrie 
sn). Matjorden avbanades med maskin på en 
15 m bred och 150 m lång sträcka. De 247 an
läggningar som påträffades utgjordes av gropar, 
härdar och stolphål. Anläggningarna i schaktets 
östra del (gropar) härrörde sig från en trattbä- 
garboplats. Här fanns även ett ca 0,1 m tjockt 
kulturlager bevarat. Fyndmaterialet utgjordes 
här av flinta och keramik. I västra delen var 
anläggningarna (stolphål) påfallande fyndtom- 
ma. De daterbara fynden, främst keramik, pe
kar mot yngre järnålder. Fem små gropar som 
innehöll var sin hel bägare/kopp kan emellertid 
dateras till vikingatid. Anläggningarna kunde ej 
sättas samman till tydliga hus även om huslik- 
nande konstellationer fanns på två å tre ställen. 
Två stora grunda gropar innehöll keramik av 
yngre bronsålderskaraktär.

FYND: keramik, flintor, järnkniv, sländtrissa, 
brons- och järnfragment, samt djurben. 
DATERING: neoliticum, yngre bronsålder 
samt yngre järnålder.

ST HARRIE SN, TOSTARP 2:5, GRENLED
NING ESLÖV, PUNKT 7 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin
Det undersökta området var beläget på syd
sluttningen av en ca 700 m stor platå. På ett 
avstånd av 50-100 m söder om grävningsområ- 
det fanns ett äldre, nu kulverterat backflöde. 
Bäcken har utgått från en före detta sjö eller 
damm ca 150 m ostnordost om undersöknings
området. Ytterligare ett våtmarksområde har 
funnits 300-500 m söder om platån. Dessutom 
ligger Kävlingeån inom räckhåll. Jordmånen 
var sand i östra delen av området samt sandig 
moränlera i centralområdet och den västra de
len. Sammanlagt avbanades 370 meters längd

289



med en bredd av 15 m. I områdets östra del 
undersöktes delar av en boplats från övergång
en tidigneoliticum-mellanneoliticum. Anlägg
ningarna (121 st) utgjordes av gropar, härdar, 
stolphål samt enstaka rännor. Dessutom var 
delar av kulturlagret bevarade; av detta under
söktes ca 230 m2, motsvarande ca 85 m3.1 områ
dets östra del påträffades även ett vikingatida 
grophus, med sländtrissa och glasflusspärla. 
Områdets centrala och västra del upptogs av 
boplatsrester från förromersk järnålder samt 
några enstaka anläggningar från yngre bronsål
der. Anläggningarna (355 st) utgjordes av stolp
hål, gropar, kokgropar och härdar. Här kunde 
åtminstone två små långhus konstateras.

FYND; keramik, sländtrissa, pärla, flinta, ben 
och kol.
DATERING: tidigneoliticum/mellanneoliti-
cum, förromersk järnålder samt vikingatid.

ST KÖPINGE SN, L:A KÖPINGE 6:16 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

Undersökning utförd med anledning av en pla
nerad utbyggnad av bettork- och pelletsanlägg- 
ningen vid sockerbruket i Köpingebro. Den ha
de föregåtts av en provundersökning i juni 1984. 
Den aktuella exploateringsytan var belägen 3 
kilometer från havet och 400 meter väster om 
Nybroån och i den delen av sandjordsområdet 
på Ystad-slätten. Ca3 300m:(30x 110 m)avba- 
nades med maskin. Största delen utgjordes av 
ett något låglänt och i undergrunden relativt 
fuktigt område där endast enstaka härdar på
träffades. I den västra delen framkom under 
upp till ett en meter tjockt matjordstäcke en ca 
50 meter bred fuktsänka, i botten delvis med ett 
upp till 0,2 meter tjockt kulturlager som innehöll 
spridda skörbrända stenar, kol, sot och kera
mikskärvor. I den västra kanten av undersök- 
ningsytan sjönk sänkans botten kraftigt till 2,6 
meter under markytan. I denna djupa del fanns 
ett en meter tjockt lager av olika gyttjeskikt från 
tiden efter inlandsisens avsmältning och framåt, 
ovanpå detta ett 0,2 meter tjockt lager kärrtorv 
som i sin tur täcktes av ett upp till 0,3 meter 
tjockt kulturlager/utkastlager som innehöll en

hel del djurben, skörbrända stenar, kol, kera
mikskärvor och enstaka flintavslag. Allt täcktes 
slutligen av ett 0,8 meter tjockt lager matjord. 
Runt sänkans djupare del framkom liera upp till 
4 meter breda och 1 meter djupa skålformade 
gropar, som möjligtvis kan ha varit någon form 
av brunnar. Väster om undersökningsområdet 
finns ett nu igenfyllt större sankområde. I un
dersökningsområdets södra del. i kanten av en 
större flack höjdrygg, framkom ett ca 16 meter 
långt långhus med två rader av takbärande stol
par samt enstaka härdar. Provundersökningen 
som sträckte sig något längre söderut visade att 
ytterligare ett långhus funnits alldeles intill.
FYND: keramik, flinta, djurben och kol. 
DATERING: omkring år 0.

ST KÖPINGE SN, L:A KÖPINGE 6:26 
Fältarbetsledare: Sten Tesch
Undersökning på grund av nybyggnation inom 
Köpingebro Sockerbruks område. Undersök
ningsområdet var beläget på en "udde" på väst
ra sidan av och ca 4 km uppströms Nybroån. 
Norr om denna åkrök har tidigare undersökts 
lämningar (grophus, härdar, gropar, stolphål, 
gravfält) av den vikingatida-tidigmedeltida 
"Köpinge-platsen". Alldeles sydöst om under
sökningsområdet låg tidigare L:a Köpinge by. 
Vid provundersökningen i juni 1984 kunde de 
ytor som skulle undersökas vidare inringas. På 
grundval av denna avbanades ca hälften av ex
ploateringsytan eller 7 700 nr uppdelat på tre 
ytor (1000+1700+5000 m:). Mellan ytorna låg 
en ca 50 meter bred nu nästan helt utfylld sänka. 
I mitten av sänkan under ca 1,5 meter matjord 
framkom ett ca 4 meter brett vattenhål i vars yta 
låg rikligt med keramikskärvor, uppskattnings
vis ca 100 liter, från romerskjärnålder. På de två 
mindre ytorna väster om sänkan framkom en 
hel del stolphål, varav de flesta från tre mycket 
svåridentifierbara långhus. I ett av husen fanns 
en liten schaktugn, troligtvis en smidesugn, och 
intill ugnen påträffades en inte helt färdigsmidd 
hästsko, en fliksko. Både ugn och fynd pekar på 
att det kan vara frågan om en smedja och häst
skon daterar det hela till senvikingatid-tidigme- 
deltid. Från samma tid undersöktes här också
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Fig 13. S:t Köpinge sn. L:a Köpinge. Rökugn påträffad i ett rektangulärt grophus av slavisk typ daterat till 
1000-talet. Foto Kurt Ivarsson, Ystad.
A chimney-less fireplace trökugnj discovered in u rectangular pit-lint of Slavonic type dating from the 11 th 
century.
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ett grophus av s k slavisk typ, rektangulärt, ca 4 
meter stort och med en mycket välbevarad rök
ugn i ena hörnet. Ugnen var utbyggd av hällar 
och mindre stenar samt med ett skikt av röd
bränd lera i botten. I grophuset påträffades bl a 
flera obrända vävtyngder av lera. Samma typ av 
grophus med rökugn dokumenterades i sam
band med den tidigare undersökningen på andra 
sidan år 1979. På dessa ytor fanns även enstaka 
anläggningar som kunde dateras till romersk 
järnålder.

På den stora ytan öster om sänkan framkom 
preliminärt tio långhus och elva grophus. Lång
husen var från 14 till minst 35 meter långa. På en 
nästan stolphålstom yta mellan två husgrupper 
kunde en möjlig tomtindelning skönjas. Av 
grophusen fanns både stora och små, från 2,3 till 
5 meter stora och upp till 0,85 meter djupa. 1 de 
flesta av dessa påträffades vävtyngder och 
sländtrissor, fynd som visar att det har varit 
frågan om vävstugor. De flesta av grophusen, 
däribland alla de stora, kunde klart dateras till 
1000-talet genom rikliga mängder av äldre svart
gods. Andra fynd i grophusen var bl a ett tungt 
hästskoformat ringspänne av silver, ett litet 
dräktspänne av tunnhamrad bronsplåt med gra
verad ornamentik av samma typ som är vanlig i 
Lund i lager från 1020-1050, pärlor, några 
skridskor av ben samt rikligt med djurben. 
Långhusen är svårare att datera; till plantypen 
påminner flera om hus från romersk järnålder 
som undersökts nyligen på Bornholm medan 
andra, speciellt där vägglinjen saknas, har stora 
likheter med de yngre järnåldershus som under
sökts vid Tingshög i St Köpinge sn, där frånva
ron av vägglinje har tolkats som att man över
gått till en ny väggkonstruktion som ej lämnade 
spår i undergrunden. Långhusen ligger dock 
knappast så sent i tiden som de yngsta grophu
sen, dvs 1000-talet. Dessa grophus får i stället 
ses som lämningar från den säsongsmässiga 
handelsverksamheten vid ”Köpinge-platsen", 
som alltså verkar att ha försiggått på båda sidor 
om ån. Inga som helst medeltida lämningar på
träffades förutom något som närmast liknade en 
liten lerbotten på vilken låg ett tunt skikt med 
sillben och några yngre svartgodsskärvor (Ku
geltopf) från omkring år 1200. I den norra delen 
av undersökningsytan framkom några rännor 
och fragment av vägbanor av vilka de flesta hör

samman med den L:a Köpinge by, som möter 
oss på de äldsta lantmäterikartorna från 1700- 
talet.
Inom ramen för undersökningen gjordes också 
en provundersökning av den yttersta delen av 
udden, som visserligen låg utanför det nu aktu
ella exploateringsområdet men som i framtiden 
kommer att övertäckas med dumpmassor. Ud
dens spets utgöres av ett låglänt parti med brant 
sluttning upp mot den ovan beskrivna under
sökningsytan. Udden omfattade en yta av ca 
100 x 120 m och över denna grävdes med ma
skin åtta 1,6 meter breda sökschakt med 8,5 
meters mellanrum och med en sammanlagd 
längd av 770 m. I det allra lägsta partiet fram
kom otydliga spår, bl a lergolv, av de tre gårdar 
i byn som ligger här på den äldsta kartan. Inget 
medeltida material påträffades. På en svag för
höjning mot uddens spets framkom i stället ett 
par grophus från 1000-talet och några härdar, 
som sannolikt hör ihop med ”Köpinge-platsen”.
FYND: ringspänne av silver, ornerat dräkt
spänne av brons, järnföremål, keramik, pärlor, 
isläggar. djurben, brynen.
DATERING: romersk järnålder - medeltid.

STORA MELLBY SN, BREDARÖRSVÄ- 
GEN
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm
Undersökning föranledd av förestående väg- 
breddning. På andra sidan vägen hade vid en 
provundersökning 1979 påträffats lämningar ef
ter en förhistorisk boplats. Då den arkeologiska 
undersökningen genomfördes var hela explo
ateringsområdet ca 250 x 5 m avbanat. Mot den 
sterila bottensanden avtecknades tio anlägg
ningar, företrädesvis mindre gropar. Anlägg
ningarna låg på ömse sidor om ett mindre sank- 
marksområde. I en av anläggningarna påträffa
des en mindre ornerad krukskärva som sanno
likt bör föras till mellanneoliticum. Övriga an
läggningar innehöll endast sparsamt med flint
avfall. Även matjordslagret som var upp till 
0,3 m tjockt innehöll en del flintavfall.

FYND: en keramikskärva, flinta.
DATERING: mellanneoliticum?
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STRÄCKAN STRÖVELSTORP - ÖSTRA 
KARUP, STAMLEDNING SYDGAS II 
(STEG I)
Fältarbetsledare: Anders Wihlborg

Inventering med syfte att spåra områden som 
kan misstänkas innehålla under mark dolda 
fornlämningar längs ledningen från Strövels- 
torp i Skåne till Getinge i Halland. Arbetet be
stod dels av arkiv- och kartstudier, dels av re
kognoscering i fält. Kriterier som geologiska 
förutsättningar, topografi, närhet till vatten etc 
analyserades utefter den ca 30 km långa sträck
an. 35 punkter urskiljdes som lämpliga för prov
undersökning.

FYND: - 
DATERING: -

SYDGASPROJEKTET

Inom ramen för Sydgasprojektet utfördes flera 
olika uppdrag under 1984. Dessa bestod av så
väl provundersökningar, slutundersökningar 
och inventeringsarbeten för den planerade fort
sättningen av stamledningen in i Halland. Hu
vuddelen av arbetet koncentrerades dock till 
slutundersökningar längs grenledningen. De en
skilda grävningsplatserna, är insorterade i kata
logen i sockenordning med angivelse av vilken 
grenledning samt vilket punktnummer respekti
ve undersökning hänför sig till. De nummersom 
anges upprättades i samband med provunder
sökningen.

SÖDRA SVERIGE 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm
Provundersökning genomförd med anledning 
av militära installationer på tre ställen i södra 
Sverige, vilka på grund av topografiskt läge el
ler närhet till kända fornlämningar bedömdes 
som känsliga ur fornlämningssynpunkt. På de 
planerade exploateringsområdena avbanades 
en ca 10 m lång och 4 m bred yta. Vare sig 
anläggningar eller kulturlager konstaterades på 
något ställe.

FYND: - 
DATERING: -

TOFTA SN. TOFTA 9:1, GRENLEDNING 
LANDSKRONA. PUNKT 3 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Området är i förhållande till omgivningen rela
tivt högt beläget. Nuvarande höjd över havet är 
som högst ca 18 m. I öster, ca 200 m från bo
platsen, sluttar terrängen starkt ner mot B råån. 
Området sluttar även mot söder och väster. I 
söder, ca 1400 m från boplatsen flyter Saxån. 
Avståndet till havet är ca 5 km. Jordmånen ut
gjordes av delvis grusig sand. Med maskin av
banades ett 172 m långt och 15 m brett schakt, 
således en yta om 1580 nr. På den avbanade 
ytan undersöktes 366 anläggningar bestående 
av stolphål, härdar, rännor och gropar; bland de 
sistnämnda var en hel del recenta, liksom flera 
rännor. Stolphålen kunde ej sättas samman till 
tydliga hus men på ett par ställen fanns huslik- 
nande grupperingar. En cirkulär ränna, i vilket 
det framkom stolphål, kan tolkas som någon 
form av huskonstruktion eller eventuell grav 
med en kantränna. Även ett mindre boplatsom
råde, ca 150 m öster om föregående, undersök
tes. Här avbanades ett område om 375 m2. Här 
framkom sex anläggningar, varav fem gropar 
samt ett stolphål.

FYND: keramik, flinta, järnfragment, kol. 
DATERING: bronsålder och äldre järnålder.

TRELLEBORG, KV TRIANGELN 37 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson
Inom rubricerade fastighet företogs en arkeolo
gisk provundersökning motiverad av planerad 
nybyggnation. Undersökningsområdet var be
läget norr om Algatan och ca 200 m sydsydost 
om St Nicolai kyrka. Det låg i sin helhet inom 
det kända högmedeltida stadsområdet. Två 
provschakt grävdes, delvis med hjälp av trak- 
torgrävare, inom den yta som enligt byggnads- 
planerna skulle överbyggas. Inom ett av prov
schakten påträffades på nivån ca 4,0 m ö h (0,5-
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Fig 14. Sydgasledningens sträckning i sydvästra Skåne. Numren representerar de platser utmed grenledningar
na där arkeologiska undersökningar utförts.
The course of the Sydgas pipeline in south-western Scania. The numbers along the pipeline branches mark the 
sites which have been archaeologically investigated.
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0,7 m under markytan) en tämligen slarvigt lagd 
gårdsplan till stora delar bestående av småflint- 
krustor. Mönstring i form av rader av större 
stenar kunde iakttagas. Stenläggningen överla
grades av ett kulturlager innehållande djurben 
och enstaka skärvor av yngre rödgods, vilket 
ger en ungefärlig datering till 1500-1700-tal. 
Stenläggningen, som var satt i sand, överlagra
de i sin tur ett sten- och grusbemängt fyllnadsla- 
ger från högmedeltid (1200-1300-tal). Närmast 
steril sand förekom ett ca 0,6 m tjockt kulturla
ger med mycket sparsam förekomst av fynd. 
Förutom djurben påträffades en fragmentarisk 
hank till en äldre rödgodskannafrån 1200—1300- 
tal. I botten av lagret, närmast den sterila san
den, förekom i schaktets sydvästra hörn inslag 
av sot och skörbränd sten. I anslutning härtill 
låg slagen flinta vilket tyder på en viss aktivitet 
inom området även under stenålder.

FYND: keramik, djurben. flinta.
DATERING: -

TRELLEBORG, KV TRIANGELN 48 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson
Provundersökning föranledd av planerad ny
byggnation. Undersökningsområdet låg inom 
det högmedeltida stadsområdet, ca 50-100 m 
sydsydost om S:t Nicolai kyrka, och gränsade 
åt väster till Peter Lundbergs gränd samt åt norr 
till Ehrenbuschsgatan. Inom det ca 500 m: stora 
exploateringsområdet grävdes fyra provschakt 
varierande i längd mellan 5 och 10,8 m. Prov
schakten grävdes huvudsakligen med hjälp av 
grävmaskin, men påträffade konstruktioner 
rensades och dokumenterades. Likaså tillvara
togs daterande fynd från konstruktionerna och 
kulturlagren. Närmast steril botten (+2.0 - 
+ 2,6 m ö h) förekom i samtliga schakt "våta” 
delvis torvartade lager som i undersökningsom
rådets södra del uppvisade en tjocklek av ca 
0,6 m. Inom detta område kunde också uppmä
tas ca 1,2 m tjocka lager av sten, grus, jord och 
tegelflis som sannolikt påförts området i två 
olika omgångar under medeltiden. Högmedelti
da kulturlager och konstruktioner påträffades i 
samtliga schakt. Klarast framträdde en kraftig

syllstensrad samt ett lergolv från ett hus daterat 
till 1200/1300-talet. Bland andra konstruktioner 
märks en sannolik broläggning av förmultnade 
trästockar, lergolv, stolphål samt en eventuell 
ugn. I områdets nordvästra del fanns en sänka 
(bäck?) som delvis var uppfylld med högmedel
tida kulturlager. Den senmedeltida/eftermedel- 
tida bebyggelsen är främst koncentrerad till om
rådets södra del. Här fanns två stenläggningar 
samt delarna av en syllstensrad från ett 1500- 
talshus.
FYND: keramik, ugnskakel, tegel, järnspik. 
DATERING: 1200/1500-tal.

TRELLEBORG, VÄSTERGATAN M FL 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

Med anledning av nedläggande av naturgasled
ningar inom Trelleborgs medeltida stadsområde 
företogs en antikvarisk kontroll av schaktnings- 
arbetena. Den berörda delen utgjordes av Eh
renbuschsgatan samt delar av Norregatan, 
Gamla Torg och Västergatan. Gasledningen la
des på ett djup av 1-1,3 m. Djupare liggande 
lager kunde endast konstateras genom borrning 
med "geologkäpp". I östra delarna av Ehren
buschsgatan kunde konstateras djupa gyttje- 
och dylager vilka sannolikt kan kopplas till en 
tidigare känd damm i området. Mitt för Peter 
Lundbergs gränd kunde spridda brandlager 
konstateras i schaktväggen. Någon närmare da
tering av dessa gick ej att fastställa. Lagerdjupet 
uppgick här till minst 1,6 m. I Norregatan lades 
ledningen i redan omrörda lager men vid över
gången till Gamla Torg kunde på en mindre 
sträcka konstateras ett knadderlager som låg 
direkt ovanpå den gamla strandvallen (Järaval- 
len). Lagerdjupet uppgick här endast till 0,6 m. 
Motsvarande knadderlager har vid tidigare un
dersökningar i Norregatan kunnat konstateras 
vara medeltida.

FYND: -
DATERING: medeltid/nyare tid.
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Anledning till undersökningen var dragning av 
den blivande gasledningen. Inga fornlämningar 
påträffades.

FYND: - 
DATERING: -

VIRKE SN, VIRKETORP 2:1, GRENLED
NING ESLÖV, PUNKT 9
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

VÄ, VÄ 46:8, 147:2 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

På grund av planerad utbyggnad av Vä kyrko
gård utfördes en arkeologisk provundersökning 
inom den tilltänkta exploateringsytan. Området 
är beläget strax söder om nuvarande kyrkogår
den och omfattar en yta av ca 22.000 nr. Områ
det utgörs av en Hack sydsluttning som längst åt 
söder övergår i en östvästligt orienterad sänka. 
Steril mark domineras i området närmast kyr
kogården av blockrikt morängrus som i de södra 
delarna övergår i ren sand. Inom den tilltänkta 
exploateringsytan grävdes 2 m breda prov
schakt av en sammanlagd längd av 430 m. Här
vid framkom en vallgrav, en stensatt gata, fyra/ 
fem huskonstruktioner, tre ugnar samt två sten
satta brunnar. Vallgraven, som utgjordes av en 
8-10 m bred torrgrav, begränsade bebyggelse
lämningarna åt söder. Huslämningarna bestod 
av syllstensförsedda konstruktioner där lergolv 
- såväl som kullerstensgolv kunde konstateras. 
Dessa överlagrades av ett kraftigt brandlager 
med förekomst av lerklining och tegelflis. I ett 
fall kunde en mindre rökugn knytas till ett hus. I 
ett annat fall förekom en kupolugn? i direkt 
anslutning till en trolig husvägg. Huslämningar
na förekom alla söder om den öst-västligt 
orienterade stensatta gata som korsade områ
det. Norr om gatan kunde inga säkra konstruk
tioner konstateras. I den nordostligaste delen 
av exploateringsytan påträffades dock. närmast 
den sterila marken, ett tunt, svagt utbildat kul
turlager som innehöll äldre rödgods samt ett 
mynt (1200-1400-tal). Detta lager hade begrän
sad utbredning. Vallgravens datering är något 
osäker, men av fynden att döma har denna troli
gen fyllts igen någon gång under sent 1500-tal

eller tidigt 1600-tal. Undersökningsresultatet 
tyder alltså på att de påträffade lämningarna 
representerar en utbyggnad av Vä som sanno
likt kan hänföras till senmedeltid. Det kan emel
lertid inte uteslutas att delar av denna kan ha 
äldre traditioner.

FYND: keramik, ugnskakel, tegel, lerklining, 
järnföremål samt ett mynt.
DATERING: medeltid/nyare tid.

V KARABY SN, KARABY 22:2, 22:3, GREN
LEDNING ESLÖV, PUNKT I 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér
Det undersökta området var beläget på en svag 
västsluttning i sandbunden åkermark. Inom en 
radie av .4-5 dm finns ett antal boplatser och 
bronsåldershögar registrerade. Med en grävma
skin avschaktades en 75 x 18 m stor yta. Sam
manlagt undersöktes 38 anläggningar, varav en 
anläggning var ett hus med nedsänkt golv och 
resten utgjordes av härdar och gropar.
FYND: keramik, skifferhängen, flinta. 
DATERING: senneoliticum.

V KARABY SN, ÅLSTORP 4:1, 15:1 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin
Undersökning föranledd av planerad grustäkt 
inom området. Området utgjordes av en nord- 
sydligt orienterad höjdrygg med två toppar 
skiljda åt av en mindre svacka. Mot öster grän
sade området mot en sankmark som avtappats 
mot väster genom en bäck strax norr om områ
det. Även i söder och sydväst finns/ har funnits 
sankmarker. Under äldre stenålder har området 
troligen varit helt omflutet av vatten. Vid under
sökningen påträffades boplatsrester på områ
dets östsluttning, samt på framförallt syd- och 
sydostsluttningarna av de två tidigare nämnda 
topparna på höjdryggen. Anläggningarna ut
gjordes av gropar, stolphål och härdrester. 
Fyndmaterialet utgjordes av flinta och keramik 
och gör en datering till stenålder trolig. Vid 
provundersökningen var större delen av det un-
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dersökta området bevuxet med träd och sök- 
schakten fick anpassas därefter. Mot den bak
grunden är det omöjligt att bedöma hur omfat
tande arkeologiska undersökningar som kan bli 
aktuella vid en exploatering.

FYND: keramik, flinta.
DATERING: stenålder?

V KARABY SN, ÅLSTORP 15:1 
Fältarbetsledare: Anita Esping-Bodén
Arbeten utförda med anledning av planerad 
grustäkt. Sammanlagt togs nio schakt upp på 
tillsammans 513 m. I några schakt påträffades 
några gropar och ett par härdar. I övrigt påträf
fades moderna rännor (diken) och en modern 
avfallsgrop. Matjordslagret är mycket tunt- det 
uppgår endast till 15-20 cm - vilket gör att plöj- 
ningsarbeten troligen raderat ut flera anlägg
ningar. På markytan finns gott om slagen flinta 
av god kvalitet. Provundersökningen försvåra
des på grund av granplanteringar som ej fick 
skadas. Detta föranledde att schakten ej kunde 
dragas så tätt som önskat.
FYND: flinta.
DATERING: förhistoria.

V SALLARPS SN, NÖBBELÖV 6:1, GREN
LEDNING ESLÖV, PUNKT 12 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin
Anledning till undersökningen var dragning av 
den blivande gasledningen. Inga fornlämningar 
påträffades.
FYND: - 
DATERING: -

V VEMMERLÖVS SN, RÄMPEDAL 1:2, 
VEMMERLÖV 1:2, GRENLEDNING TREL
LEBORG, PUNKT 26 
Fältarbetsledare: Anders Löfgren

Den undersökta ytan ligger i ett område med ett

flertal gravhögar från bronsåldern, några ki
lometer norr om Trelleborg. Längre österut vid 
Gylle har tidigare boplatser från yngre bronsål
der undersökts. Undersökningsområdet utgjor
des av ett 11-14 m brett och 400 m långt schakt. 
Totalt har en yta på ca 5000 m2 banats av och 
undersökts. Schaktet låg i nord-sydlig riktning 
på den västra delen av en höjdrygg som sträcker 
sig bort över gamla Gylle by. Jordmånen består 
av moränlera med inslag av silt. 196 olika an
läggningar dokumenterades vid undersökning
en. Dessa bestod av gropar, härdar, härd- och 
kokgropar, stolphål, ett hus samt fyra sänkor 
med kulturlager. Över hälften av anläggningar
na innehöll fynd. De fåtaliga stolphål som på
träffades i schaktet har ej kunnat kopplas till 
några huskonstruktioner. Längs det 400 m 
långa schaktet går det att urskilja sex olika kon
centrationer av anläggningar. I fyra fall är de 
belägna vid gamla dödishålor och sänkor. Uppe 
på platån i ett sandigt fyndfattigt kulturlager låg 
rester av ett hus med nedsänkt golvnivå.
FYND: trattbägarkeramik, flintskrapa, ben, 
horn, lerklining och träkol.
DATERING: yngre stenålder samt yngre 
bronsålder/äldre järnålder.

V VEMMERLÖVS SN. V VEMMERLÖV 8:1, 
21:1, GRENLEDNING TRELLEBORG, 
PUNKT 24
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

Boplats belägen på toppen av två svaga höjd
sträckningar i lerbunden åkermark. Inom områ
det finns flera bronsåldershögar och boplatser. 
Undersökningen omfattade en 46 x 8 m stor 
yta. De undersökta anläggningarnas antal upp
gick till tio. De utgjordes av härdar och gropar.

FYND: keramik, flinta.
DATERING: yngre bronsålder?

V VEMMERLÖVS SN, V VEMMERLÖV, 
GRENLEDNING TRELLEBORG, PUNKT
25
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér
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Boplats belägen i lerbunden åkermark på en 
svag sydsluttning. Inom området finns flera 
bronsåldershögar och boplatser. Undersök
ningen berörde en 77 x 8 m stor yta. De under
sökta anläggningarnas antal var 21. De utgjor
des av härdar och gropar.

FYND: keramik, flinta.
DATERING: yngre bronsålder?

YSTAD, KV BACKUS SÖDRA 24-26 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

Undersökning motiverad av planerad ny
byggnation i kv Backus södra, intill Västerports 
torg alldeles innanför stadsvallen i väster. På 
platsen har tidigare legat ett källarförsett hus 
som rivits strax före den nu genomförda under
sökningen. Undersökningsytan kom därför att 
begränsas till ytorna norr, öster och söder om 
det äldre källarschaktet. Två schakt med en 
sammanlagd yta av ca 65 nr grävdes till största 
delen med hjälp av grävmaskin. Härvid kunde 
konstateras grundmurar, raseringslager och en 
stenläggning från en eftermedeltida bebyggelse, 
sannolikt från 1600— 1700-talet. Under detta 
fanns ett ytterst fyndfattigt, lerigt humuslager 
som sannolikt kan dateras till 1600-1700-talet. 
Närmast den sterila sanden låg en äldre mark
horisont. Två anläggningar påträffades. Den 
ena utgjordes av en lerbotten som saknade 
fynd. Denna typ av anläggningar har dock vid 
tidigare undersökningar främst kunnat hänföras 
till 1100-1200-tal. Den andra anläggningen ut
gjordes av en härd som anlagts i bottensanden. 
Härden tillhör sannolikt förhistorisk tid. Några 
medeltida bebyggelselämningar eller kulturla
ger kunde inte iakttagas.

FYND: keramik, djurben, kol.
DATERING: förhistorisk tid?, medeltid och 
nyare tid.

YSTAD, KV GUNILLA I 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm

Undersökning genomförd med anledning av 
planerad nybyggnation. Kv Gunilla ligger i ut

kanten av det medeltida bebyggelseområdet. 
Området har sedan en tid tillbaka legat avrivet 
och fungerat som parkeringsplats. Ett sök- 
schakt grävdes tvärs över tomten i nord-sydlig 
riktning. Schaktet var 32 m långt och ca 2,5 m 
brett. Bärlagret som lagts ut på tomten för att 
bereda parkeringsplatsen överlagrade ett upp 
till 1 m tjockt omrört kulturlager. Under detta 
kom ett ca 0,15 m tjockt brunt kompakt kultur
lager med organiska rester, lerklumpar, träkol 
och tegelskrot. I detta lager som var avsatt di
rekt på den sterila bottensanden påträffades 
30 g stengods därav en skärva typ westervald, 
två ben från en trebensgryta, två kritpipsfrag- 
ment. Lagret kan därför inte vara äldre än från 
1600-talet. En ca 0,3 m tjock ekstock påträffa
des i södra delen av schaktet nedpålad i botten
sanden. Denna kan möjligen ha ingått i någon 
byggkonstruktion eller liknande.

FYND: keramik, tegel, kritpipor, glas m m. 
DATERING: 1600/1700-tal.

YSTAD, KV HEDVIG 16 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

Undersökningsområdet var beläget i södra de
len av Ystads medeltida stadskärna. På en tidi
gare parkeringsplats var två byggnader planera
de att uppföras. Tre provrutor undersöktes 5 x 
2,5 x 2 respektive 20 x 1,5 m stora. Vid under
sökningen framkom först eftermedeltida läm
ningar i form av lergolv och ugnar, bl a en ku
polugn samt olika former av nergrävningar, 
men också en sentida källarnedgrävning. U nder 
detta skede framkom tätt liggande s k lerbott- 
nar, sammanlagt 14 st. I flera fanns mot botten 
ett tunt kulturlager och i ovanligt många ett 
påtagligt tunt skikt av multnad fisk. Några av 
lerbottnarna var flerskiktade och mellan två 
skikt i en av anläggningarna påträffades ett ännu 
ej identifierat mynt. Keramikskärvor daterar 
lerbottenskiktet till sent 1100-tal och 1200-talet. 
Lerbottnarna låg på den dåtida stranden ca 30- 
50 m från vattenbrynet vid den havsvik som 
trängde långt in i den nuvarande stadskärnan.

FYND: keramik, ett mynt, fiskben. 
DATERING: 1100/1200-tal samt nyare tid.
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YSTAD, NORRA BELLEVUE 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin
Undersökning föranledd av planerad villabe
byggelse. Boplatsresterna var belägna på södra 
delen av ett större höjdområde på ca 1,5 km 
avstånd från kusten. 1 höjdområdets sydvästra 
sluttning har funnits flera källsprång och där
med rik tillgång på vatten. Jordmånen utgöres 
av stenig moränlera med sandinblandning. De 
påträffade anläggningarna utgjordes av gropar, 
härdar och stolphål. Några av stolphålen kan 
eventuellt ha ingått i ett kanske 20 m långt öst- 
väst orienterat långhus. Keramiken gören date
ring till äldre järnålder trolig. I två gropar fanns 
även keramik och flintor från yngre järnålder. 
Stolphål från sen- och eftermedeltida hägnader 
påträffades även.
FYND: keramik.
DATERING: äldre och yngre järnålder.

YSTAD, KV PERNILLA 1 OCH 2 
Fältarbetsledare: Sten Tesch
Kv Pernilla är beläget strax väster om Mari- 
akyrkan, dvs i den västra delen av Ystads me
deltida stadskärna. Undersökningsområdet ut
gjordes av en 50-75 x 40 m stor tomt (ca 2600 
m2) i kvarterets västra kant och begränsades i 
väster av Lingränd, i norr av L:a Västergatan 
och i söder av St Västergatan. Tomten skall 
exploateras för hyreshusbebyggelse, varvid he
la tomtytan skall urschaktas för ett underjor
diskt garage. Störningar fanns i form av ner
grävda tankar och dylikt. Dessförinnan hade så 
långt tillbaka det går att blicka (1753 års karta) 
endast tomtens östra hälft varit bebyggd. Vid 
undersökningen framkom lämningar från fyra 
skilda tidsperioder, där skede II och III utgjorde 
de medeltida. Tillsammans hade de medeltida 
lagren en tjocklek av 0,4-0,6 m.
I. Yngre stenålder (?): en ett par decimeter 
tjock markhorisont med fynd av enstaka flintor 
och keramikskärvor samt större och mindre 
koncentrationer av skörbrända stenar.

II. 1100-talets senare hälft - 1200-talets första 
hälft: ett några decimeter tjockt bitvis skiktat

kulturlager bestående av brun sand innehållan
de en hel del djurben och keramikskärvor. An- 
läggningsmässigt karakteriseras skedet av stora 
lerbottnar, brunnar, gropar, rännor, stolphål 
och härdar. Anläggningarna hänger samman 
med det säsongsmässiga sillafiske som föregick 
stadens uppkomst.
III. Högmedeltid - 1200-talets mitt till slutet av 
1300-talet: Hela tomten upptogs av en (vall)- 
gravsomgärdad gårdsanläggning. Graven var ca 
15 m bred och 1,5 m djup (botrten 2,5-3 m un
der nuvarande markyta) och omgav en rektang
ulär 20 m bred och minst 40 m lång holme. Hol
mens södra avgränsning låg ej inom exploate
ringsområdet. Graven var anlagd, dvs grävd, 
men man har utnyttjat ett naturligt vattenflöde 
norrifrån. Detta flöde har senare vid medelti
dens slut letts åt sydväst i den vallgrav som 
ännu kan iakttagas i Norra Promenaden. I sam
band med denna förändring eller tidigare har 
graven kring den högmedeltida gårdsanlägg
ningen utfyllts med sand. Utmed gravens branta 
kanter hade avsatts alggyttja som visade på när
varon av en näringsrik miljö och att vatten varit 
uppdämt i graven. På holmen fanns flera både 
yt- och konstruktionsmässigt svårtolkade hus
lämningar och inte minst ett 20-tal kupolugnar 
och cldstadsanläggningar både i och utanför hu
sen samt knadderytor. Möjligtvis fanns också 
grunden till en liten 4 x 4 m stor tornbyggnad. 
Mitt på holmen låg en präktig stensatt brunn. 
Gårdsanläggningen är svår att säga någonting 
om innan materialet analyserats och satts in i 
sitt sammanhang. Förläggning för den kungliga 
styrka som haft till uppgift att kontrollera och 
taxera verksamheten kring sillafisket och torg
platsen? Den grävda graven och anläggningens 
regelbundna utformning samt strandnära läge 
kan tala för en sådan funktion. Till yttermera 
visso är emellertid en borganläggning från unge
fär samma tid känd alldeles nordöst om staden. 
Har dessa anläggningar avlöst varandra eller 
haft olika funktioner och/eller ägare? Anlägg
ningarnas regelbundna form talar emot att det 
skulle vara frågan om en kvarnanläggning. Där
emot kan ett grävt biflöde som visade sig fort
sätta in på granntomten i öster ha haft med en 
innanför liggande kvarn att göra.
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Fig 15. Ystad, kv Pernilla. Profilschakt tvärs över den norra delen av den ca 15 meter breda vallgraven. I 
den hitre vallgravskanten syns mörka gyttjelager, som visaratt graven varit vattenfylld. Foto Sten Tesch. 
Section through the northern segment of the ditch. Dark layers of silt in the side of the ditch show that it 
was filled with water.

IV. Eftermedeltid: grundmurade källare med 
mönstrade stenlagda golv, en mönstrad stenor 
(stenlagd gårdsplan), ugnar, brunnar, garveri
kar.
FYND: keramik, mynt, järnföremål, kvarnste
nar, slagg, djurben m m.
DATERING: yngre stenålder - 1700-tal.

YSTAD, ST ÖSTERGATAN (ÖSTERPORT) 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

I samband med nedläggning av fjärrvärme utan
för och i kanten av den östra delen av Ystads 
medeltida stadskärna framkom lämningar som 
föranledde en mindre arkeologisk dokumenta
tion. Den aktuella delen av schaktet låg på St 
Östergatan alldeles vid platsen för den gamla 
Österport. I schaktet framkom också lämning
arna av en grundmur och en utanför liggande 
(vall)-grav. Innanför grundmuren påträffades 
knappt 1 meter under nuvarande gatunivå en 
bitvis bevarad gatubeläggning av sten. Mellan
liggande lager utgjordes av sand. Fläckvis fanns 
dock ett tunt fett kulturlager ovanpå stenlägg-
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Fig 16. Ystad, kv Pernilla. Kupolugn ca 2x3,8 m. 1 förgrunden framför profilbänken infyringskammaren 
och därbakom resterna av den lerklinade kupolen. I profilbänken syns flera brandhorisonter. Foto Sten 
Tesch.
A domed kiln. In the .foreground in front of the baulk, the stoke hole. Behind this, remains of the cobbed 
dome.

ningen. De framkomna lämningarna bör av på
träffade keramikskärvor bedömas som efterme- 
deltida. Schaktets bredd var ca 1 m och djupet 
också inte mer än ca I m varför eventuella dju
pare liggande kulturlager och anläggningar ej 
kom att beröras av arbetet.
FYND: keramik.
DATERING: nyare tid.

ÖRTOFTA SN, VÄGGARP 11:1, GRENLED
NING ESLÖV, PUNKT 11 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin
Anledning till undersökningen var dragning av 
den blivande gasledningen. Inga fornlämningar 
påträffades.

FYND: - 
DATERING: -
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ÖRTOFTA SN, ÖRTOFTA 12:1, GRENLED
NING ESLÖV, PUNKT 13 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin
Anledning till undersökningen var dragning av 
den blivande gasledningen. Inga fornlämningar 
poåträffades.
FYND: - 
DATERING: -

Småland

MÖNSTERÅS, KV KANINBACKEN 
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg

Antikvarisk kontroll vid schaktningar för VA 
inom område med lämningar av Mönsterås kö
pings äldsta bebyggelse. Mörkfärgat kulturla
ger/brandlager framkom endast inom en mindre 
del av VA-schaktet (ca 25 m) mot Kaninback
ens krön.

FYND: tegel, keramik, djurben.
DATERING: 1800-tal.

SÖDRA VI, RV 34/VÄG 818N VID SÖDRA 
VI, FORNL60, 172 
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg

I samband med ombyggnad av vägskäl intill två 
gravfält gjordes en antikvarisk kontroll/besikt
ning av planerad släntavbaning. Inga fornläm
ningar berördes.
FYND: - 
DATERING: -

TORSÅS, VÄG E66, FORNE 48, 210 
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg

Hösten 1983 gjordes inför vägbygge en fosfat- 
kartering och provundersökning inom område 
för förmodad stenåldersboplats (nr 210). Un
dersökningen tydde på att kulturlager eller and
ra lämningar från stenålder ej fanns inom väg

området. I samband med matjordsavbaning vå
ren 1984 gjordes kompletterande kontroll av 
den aktuella sträckan, varvid provundersök
ningens resultat bekräftades. Även matjordav- 
baning intill ett gravfält (nr 48) kontrollerades 
utan att fornlämningar framkom.

FYND: - 
DATERING: -

VIMMERBY, KV TJÄDERN 4 
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg

Antikvarisk kontroll vid urschaktning för ny
byggnad med källare inom Vimmerby äldre 
stadskärna. Inom området fanns ett ytligt belä
get (dj 0,4 m under markyta) tunt kulturlager/ 
rivningslager med tegel etc från 1800-1900-tal. 
Inom ett område av ca 3x5 m fanns en djupare, 
delvis stensatt grop (dj 2 m under markytan) 
med rikligt av stora kolstycken, keramik, djur
ben, rester av skor m m. Detta kan ha varit 
rester av en brunnen verkstad eller annan be
byggelse från 1600-1700-tal.
FYND: keramik, djurben, läder, kol. 
DATERING: 1600-1900-tal.

VIMMERBY, KV TJÄDERN 4 
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg

I anslutning till schaktning för nybygge grävdes 
ett provschakt utmed kanten av den gränd där 
anslutning till fjärrvärme skulle läggas ned. VA- 
ledning är tidigare nedlagd i gränden. I den del 
av provschaktet som motsvarar värmelednings- 
schaktet fanns endast ett tunt, ytligt "kulturla
ger'’ från 1800-1900-tal.
FYND: - 
DATERING: -

302



Södermanland

BOTKYRKA SN, ALBY 9:6, 9:7, S:T BOT- 
VIDS KYRKOGÅRD, FORNL 352 
Fältarbetsledare: Eva Olsson

I samarbete med Stockholms läns hembygds
förbund anordnades en kurs i fältarkeologi för 
amatörer. Kursen var en uppföljning av en för 
dem anordnad teoretisk kurs vid Stockholms 
universitet. Kursen inriktades på undersökning 
och dokumentation av fyndförande lager samt 
anläggningar inom en avgränsad yta på en regi
strerad stenåldersboplats. All grävning skedde 
för hand. Resultatet kompletterades senare vid 
undersökning av större ytor vid exploaterings- 
undersökning.
Vid undersökningen framkom härdar och sotla
ger.

FYND: bearbetad kvarts.
DATERING: preliminärt senmesolitikum, ca 
3500 f Kr.

BOTKYRKA SN, ALBY 9:6, 9:7, S:T BOT- 
VIDS KYRKOGÅRD, FORNL 352 
Fältarbetsledare: Eva Olsson

Inför planerad utvidgning av kyrkogården ge
nomfördes en delundersökning av en högre be
lägen yta inom den norra delen av den registre
rade stenåldersboplatsen. Undersökningen fö
regicks av fosfatkartering. Undersökningsom
rådet låg ca 37-43 m ö h, i svag västsluttning 
ner mot Albysjön. Marken bestod främst av 
sand. Inom ytan grävdes flera schakt med ma
skin och sammanhängande ytor avbanades in
om de områden som vid provundersökningen 
uppvisat störst fyndmängd och högst fosfathalt. 
Inom området framkom flera ytor med olika 
typer av anläggningar såsom härdar, sotlager 
och gropar.

FYND: bearbetad kvarts, keramik, grönsten, 
flinta, brända ben.
DATERING: preliminärt senmesolitikum och 
neolitikum, ca 3500-2000 f Kr.

BOTKYRKA SN, ERIKSBERG, INTILL 
FORNL93, 323 
Fältarbetsledare: Karin Äijä

På grund av närheten till fornlämningarna 93, 
gravfält, och 323, skärvstensröse, utfördes en 
provundersökning i samband med schaktning 
för planerad fjärrvärmeledning på fastigheten 
Eriksberg (tidigare Kumla). Inom en ca 80 x 
1,5 m stor yta framkom två anläggningar. An
läggning 1 låg i sydsluttning, strax nedanför en 
platå och framkom 1 m under nuvarande mark
nivå. Den utgjordes av ett 0,8 m stort och 
0,07 m djupt område med sotblandad mylla, vil
ken innehöll ett 10-tal skärvstenar, ett fåtal 
brända ben, kol samt fönsterglas. Anläggningen 
kan vara botten av en förhistorisk härd, som 
skadats under odling. Anläggning 2 var belägen 
på platån, tidigare åkermark, 45 m norrom A 1. 
Den framkom 0,35 m, d v s plogdjupet, under 
nuvarande marknivå. Anläggningen var 0,9 m i 
diameter och 0,3 m djup. Den utgjordes av ett 
15-tal skärv- och skörbrända stenar spridda i 
kraftigt kol- och sotblandad lera. Intill denna 
framkom en 1,5 m lång stråltråd. Anläggningen 
bedömdes vara sentida. Kolprov tillvaratogs 
emellertid.

FYND: brända ben, kol.
DATERING: förhistoria?, nutid.

BOTKYRKA SN, SKÄCKLINGE, FORNL 
203
Fältarbetsledare: Karin Äijä
På grund av markskada i vägslänt utfördes un
dersökning och borttagande av en skadad grav. 
Delar av gravgömman var blottad i vägslänten. 
Anläggningens ursprungliga storlek torde ha va
rit 1,5 m i diam. Vid undersökningen framkom 
delar av en oregelbunden stenpackning. Stenar
na tycktes ha bildat en krets kring och över ett 
brandlager. Under brandlagret påträffades 
spridda skärvstenar. Tidigare utgrävningar in
om fornlämning 203 ägde rum 1918 varvid tre 
högar undersöktes. Dessa daterades till vendel
tid. Omedelbart söder om fornlämning 203 var 
fornlämning 202 belägen, gravfält från folk-
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Fig 17. Undersökning på stenåldersboplatsen vid S:t Botvids kyrkogård i Botkyrka. Under kulturlagret fanns 
fyndforande avfallsgropar som C 14-daterats till omkring 3000 fKr (okal). Foto Eva Olsson.
The investigation of the Stone Age site showed that the occupation layer superimposed refuse pits which were 
radiocarbon dated to c. 3000 b.c.

Fig 18. Vid undersökningen av stenåldersboplatsen hölls kurser för amatörarkeologer. Under ledning av 
personal från UV-Mitt undervisades de i dokumentations- och grävningsteknik. Foto Eva Olsson.
Courses for amateur archaeologists under the supervision of staff members from UV-Mitt who taught 
recording and excavation techniques.
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FYND: i brandlagret järnnit, kamfragment, rik
ligt med brända ben; utanför brandlagret ett 
sandstensbryne.
DATERING: folkvandringstid - vendeltid?

vandringstid - vendeltid. Fornlämningarna till
hör sannolikt ett sammanhängande gravfält.

ESKILSTUNA, KLOSTERKYRKOGÅR
DEN/SLOTTSKOLAN, FORNL 554 
Fältarbetsledare: Marie Holmström

Antikvarisk kontroll i samband med borttagan
de av thujahäck och därefter markarbeten vid 
handgrävning av fundamentsgropar till smides- 
staket. Området var beläget i anslutning till me
deltida klosterområde där det funnits ett Johan
niterkloster grundlagt på slutet av 1100-talet. 
Kontrollen utfördes för att fastställa huruvida 
rester efter klostret eller medeltida kulturlager 
gick att spåra på platsen. 33 fundamentsgropar 
med ett djup av ca 0,60 m och en bredd av ca 
0,30 m handgrävdes med ett mellanrum av 
2,20 m på en sträcka av 71,5 m, från ekonomi
byggnad i väster till Klosterkyrkogårdens slut i 
nordöst längs med klosterkyrkogårdens gräns 
mot Slottsskolan. Inga spår efter kulturlager 
framkom och området visade sig ha blivit utsatt 
för sentida nedgrävningar i samband med tidiga
re anläggande av staket.

FYND: - 
DATERING: -

ESKILSTUNA, KV STÖVAREN 
Fältarbetsledare: Gustaf Rudbeck
Fem schakt inom Qärrvärmesträckningar kon
trollerades. Fyra schakt hade lagermäktighet på 
upptill 0,5 m med sentida eller recent delvis 
skiktad fyllning. Ett schakt hade 2,2 m djup 
recent fyllning.
FYND: -
DATERING: sentida.

I samband med schaktning för fjärrvärme utför
des antikvarisk kontroll på tomten till Fors 
prästgård ca 70 m sydsydväst om Fors medelti
da kyrka. Schaktet grävdes 0,8 m djupt och var 
ca 0,4 m brett i botten. Fyllningen bestod av 
mylla. I schaktets botten vidtog lera. Intet av 
antikvariskt intrese framkom.
FYND: - 
DATERING: -

ESKILSTUNA, STG 1481-1482
Fältarbetsledare: Kerstin Östmark

ESKILSTUNA, STG 1481-1482 
Fältarbetsledare: Kerstin Östmark

Antikvarisk kontroll genomfördes, i samband 
med schaktning för fjärrvärme, i parkmark ett 
hundratal meter sydväst om Fors kyrka. Schak
tet var ca 50 m långt, grävdes ca 0,8 m djupt och 
var ca 0,4 m brett i botten. Fyllnadsmaterialet 
bestod av lerblandad mylla och ställvis påförd 
sand. Intet av antikvariskt intresse framkom.
FYND: - 
DATERING: -

ESKILSTUNA, ROSENFORS 
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

Inför muddring av Eskilstuna-ån och därmed 
uppläggning av massor utfördes en provunder
sökning vid Rosenfors. Undersökningen berör
de en ca 25 m: stor husgrund, en sten märkt 
1739, markerande en dåvarande ålkista samt en 
kanalliknande ränna. Vid stenen grävdes ett 
schakt, varvid konstaterades att stenen hade en 
skoning av upp till 0,25 m stora stenar. Hus
grundens norra del torvades av och i dess cent
rala del grävdes ett öst-västligt schakt. Enstaka 
krukskärvor (1800-tal), obrända djurben och 
taktegel utgjorde de enda fynden. Den kanallik
nande anläggningen var sannolikt ett dräne
ringsdike.

FYND: krukskärvor, obrända djurben, takte
gel.
DATERING: 1800-tal.
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Fig 19. Vattensållning av den leriga fyllningen från gravarna vid kv Regulatorn. 
Denna metod är ibland en förutsättning för att få fram fyndmaterialet. Foto Karin 
Äijä.
Wet-sieving the clayey fill of the graves. This method is sometimes essential for the 
retrieval of all finds.

GRÖDINGE SN, SNÄCKSTAVIK 3:94, 
FORNL 102
Fältarbetsledare: Karin Äijä

Antikvarisk kontroll föranledd av att en teleled
ning skulle läggas i närheten av fornlämning 
102, ett gravfält i tvådelar, a och b. På gravfältet 
finns 65 registrerade anläggningar. Schaktning- 
en ägde rum i den västra kanten av fornlämning 
102 b. I schaktet påträffades en 2,5 m lång sten- 
packning av 0,1-0,3 m stora, rundade, tätt lag
da stenar. För att undvika utgrävning av anlägg
ningen igenfylldes schaktet och grävningsarbe- 
tet flyttades till redan befintliga ledningsschakt.

FYND: - 
DATERING: -

HUDDINGE SN, KV REGULATORN, 
FORNL 98
Fältarbetsledare: Karin Äijä
Undersökning föranledd av järnvägsbygge. 
Området var täckt av schaktmassor tilien tjock
lek av 1-2 m; därunder framkom såväl gravar 
som boplatslämningar. Drygt 30 anläggningar
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undersöktes varav 17 brandgravar och en ske- 
lettgrav. Gravarna utgjordes av ovala - oregel
bundna, 2-4 m stora stensättningar varav tre 
med stenkretsar som omgärdade brandlager. 
En provundersökning av en högliknande läm
ning utfördes. Högen var belägen ca 130 m 
nordost om fornlämning 98. Den visade sig be
stå av fyllnadsmassor.

FYND: i gravarna hänge och beslag av brons, 
kniv, spikar, nitar och beslag av järn, pärlor av 
brons, glas och glasfluss, kamfragment; på bo
platsen flintföremål, malstenslöpare, stenar 
med slipytor, kvarts, bränd lera.
DATERING: gravarna vendel-vikingatid; bo
platsen oviss.

HUSBY-REKARNE SN, HÅLLSTA, 
FORNE 60
Fältarbetsledare: Harald Sundlin
Antikvarisk kontroll av markområde intill forn
lämning nr 60, en hög ca 7 m i diam. Undersök
ningen föranleddes av utbyggnad av transfor
matorstation upp mot högen. Ett ca 10 x 25 m 
stort område avtorvades och undersöktes. Två 
schakt drogs upp. Vare sig konstruktioner, fynd 
eller färgningar i marken kunde iakttagas.

FYND: - 
DATERING: -

KATRINEHOLM, STG 1059, FORNE 10 
Fältarbetsledare: Eva Olsson
På grund av planerad ombyggnad av väg 52 
Läppinge-Katrineholm utfördes provunder
sökning på platsen för ett stenyxefynd samt en 
stensättningsliknande lämning. Provschakt 
drogs med maskin intill korsningen för Katrine- 
holmsvägen och väg 52 samt vid korsningen för 
en promenadväg och väg 52. I samtliga schakt 
framkom morän eller lera under grastorven. 
Den stensättningsliknande lämningen under
söktes med maskin. Stenarna hade sannolikt 
lagts på platsen i samband med odling.

FYND: - 
DATERING: -

KILA SN, G AMMEESTA 4:3, FORNE 72 M 
FL
Fältarbetsledare: Sonja Wigren
Med anledning av E 4:ans nya sträckning före
togs sex provundersökningar, 
km 17/6: Den nya sträckningen kommer att skä
ra igenom en äldre vägbank. Med anledning 
härav har denna dokumenterats genom foto och 
beskrivning. Två profiler har tagits upp genom 
vägen. Kol/sot ovanför den naturliga leran har 
tillvaratagits för C 14-analys. Arkivstudier åter
står.

FYND: - 
DATERING: -
km 17/6, fornlämning 72: Ett tänkbart boplatslä
ge provundersöktes. I sydsluttning drogs tre 
nord-sydliga schakt, varav två utvidgades till 
större ytor. Under ett tunt matjordslager följde 
morän, i norra och södra delarna mjäla/lera. Sju 
anläggningar påträffades. Av dessa var en san
nolikt recent, de andra bestod av härdar med 
relativt stora mängder kol. En eventuell boplats 
ligger sannolikt längre mot nordväst, mot krö
net och utanför vägområdet.
FYND: - 
DATERING: -

km 18/1-18/2: I svag nordostsluttning, vid ett 
tänkbart boplatsläge, upptogs sex schakt i nord
ost-sydvästlig riktning. Dessa var ca 2 m breda 
och längden varierade mellan 7 och 10 m. Dju
pet var 0,15-0,25 m. Under matjordsskiktet 
följde enbart lera.
FYND: - 
DATERING: -

km 18/4: Provundersökning sydväst om Rogsta- 
torp vid ett tänkbart boplatsläge. Sex schakt 
togs upp i nordnordost-sydsydvästlig riktning i 
en sydväst-sluttning, vilken avslutas med en 
platåliknande bildning. Schakten var 1,7 m bre
da och mellan 13 och 54 m i längd. I schakten 
påträffades kvarts, ett par krukskärvor och
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stenföremål, huvudsakligen i sydväst mot "pla
tån”. Matjorden var ca 0,2 m tjock, men upp till 
0,5-0,6 m i sydväst. Under matjorden följde 
stenig morän. Inga anläggningar iakttogs.

FYND: kvarts, krukskärvor, stenföremål. 
DATERING: ?
km 18/4-18/5: Provundersökning invid Ma
rieberg och Rogstatorp. Sex schakt togs upp i 
nordsydlig riktning, ca 1,6 m breda och ca 0,2- 
0,4 m djupa. Ett av dessa vidgades över en upp
byggd terrassering, på vilken torpet var beläget. 
Tillfarten till torpet var uppbyggd av större ste
nar där bl a sprängsten ingick. I sydostligaste 
schaktet, invid Marieberg fanns ett närmast 
askfärgat parti i norra delen av schaktet. I övrigt 
bestod marken av berg och morän. Enstaka 
fynd av tegel påträffades.
FYND: tegel.
DATERING: sentida.
Rinkeby 1:16: Provundersökning i en svag öst
sluttning ner mot en bäckravin, i åkermark; ett 
tänkbart boplatsläge. Enligt muntlig uppgift 
från markägaren har varje år plöjts sot/skärv- 
sten upp på platsen. Sex schakt, ca 1,6 m breda 
och med en längd varierande mellan 27 och 
44 m togs upp inom området. Djupet var ca 
0,3 m. I schakten 1-2 fanns en mindre sotfärg- 
ning, möjligen naturlig. I schakten 3-6 fanns 
enstaka spridda skörbrända stenar och i schakt 
4 en hästskosöm? På krönet av åkern fanns ett 
moränstråk med större, delvis jordfasta stenar. 
I nordost, i skogsmark, banades ett ca 5 x 8 m 
stort område av. I anslutning till detta grävdes 
ett ca 10 m långt schakt. Under torven fanns ett 
lager med sot och kol, ca 0,05-0,1 m tjockt var
under mjäla med enstaka små stenar följde.

FYND: hästskosöm?
DATERING: -

LILLA MALMA SN, STG 150-151, FORNL 
49
Fältarbetsledare: Eva Olsson
Vid schaktningsarbeten för uppförande av 
byggnader inom en stenåldersboplats skadades 
en stensättning och en sotgrop. Stensättningen

var inte tidigare känd. Skadorna föranledde en 
efterundersökning. En 3,3 x 5,6 m stor halv- 
månformad gles packning återstod av stensätt
ningen. Ursprungligen har den troligen varit 
rund. Stenpackningen var gles och lagd av 0,5-
1,2 m stora stenar. Anläggningens mittparti ha
de en tät packning av 0,1-0,3 m stora stenar. En 
koncentration av rensade brända ben och ett 
fragment av en grönstensyxa påträffades i an
läggningens centrum. I sotgropen, som låg i 
schaktkanten öster om stensättningen, fram
kom kol. Mellan sotgropen och stensättningen 
var en yta med spridda brända ben. Den härrör
de sannolikt från en tidigare skadad gravgöm
ma. En stensättning med fynd av brända ben är 
sedan tidigare känd i området. Den undersöktes 
1938 av Ivar Schnell (uppg ur ATA). Ingen av de 
nu undersökta anläggningarna kan sättas i sam
band med stenåldersboplatsen. De kan prelimi
närt dateras till äldre järnålder.
FYND: grönstensyxa, brända ben. 
DATERING: äldre järnålder (?).

LUNDA SN, ENSTORP I: I 
Fältarbetsledare: Inga Ullén

Antikvarisk kontroll vid bytomt föranleddes av 
schaktningsarbeten i samband med nya E 4:ans 
dragning mellan Enstorp 1:1 och Smedsta 3:1. 
Fyra schakt togs upp i nord-sydlig riktning. Ett 
av schakten, ca 3 m brett och 40 m långt, drogs i 
nordsluttningen utanför bebyggelselämningar
na på bytomten Enstorp. Schaktet som avsluta
des vid ett vattenhål, innehöll några enstaka 
tegelflisor. De övriga schakten låg på 30-180 
meters avstånd från bytomtens norra gräns. De 
var 5-12 m breda och 12-20 m långa. Inga fynd 
eller konstruktioner påträffades i schakten. Un
der ett tunt humuslager vidtog grus.

FYND: tegelflisor.
DATERING: sentida.
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LUNDA SN, SKÄLLSTA, FORNL 84 
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

Med anledning av E 4:ans nya sträckning, etap
pen Jönåker-Nyköping haren delundersökning 
gjorts av en bronsåldersboplats. Undersökning
en skedde inom samma boplatsområde som del- 
undersöktes för en lokalväg år 1983. Den nu 
aktuella undersökningen omfattade ca 15—20 
anläggningar. Dessa utgjordes av härdar och 
mörkfärgningar/nergrävningar. Även en trolig 
ugn framkom. Den bestod av tre i anslutning till 
varandra liggande nergrävningar varav den 
största innehöll en stenpackning. De fåtaliga 
fynden bestod av något järnfragment, enstaka 
bitar bränd lera, slagg samt brända ben och kol. 
Undersökningen innebar bl a, att boplatsens ut
sträckning kunde begränsas mot norr och nord
väst.
FYND: järnfragment, bränd lera, slagg, brända 
ben.
DATERING: bronsålder.

LUNDA SN, SKÄLLSTA, FORNL 84 (DEL
3)

Fältarbetsledare: Inga Ullén
Undersökning föranledd av den planerade 
E 4:ans nya sträckning mellan Nyköping och 
Jönåker. Det aktuella området anslöt i sydväst 
till ett år 1984 undersökt område, och östsydöst 
därom till en jordtäckt bergsklack, undersökt år 
1983. Samtliga undersökningsytor omfattade 
boplatslämningar av likartad karaktär och tycks 
tillhöra samma boplatskomplex. På det aktuella 
området fanns 17 anläggningar; tio stolphål var
av några osäkra, två härdgropar och ytterligare 
tre gropar, varav en stensatt samt två hus- 
grundsliknande konstruktioner. Boplatskomp
lexet begränsades i norr och nordöst av lera.
FYND: slaggad och bränd lera, brända ben. 
DATERING: bronsålder?

MARIEFRED, KV KRUKMAKAREN, 
TOMTNR 6
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Provundersökning utfördes inför uppförande av 
bostadshus samt nedläggande av el- och teleled
ningar. Schakt togs upp inom den tilltänkta 
byggnadskroppens östra del, eftersom denna 
del skulle byggas med källare. Inget kulturlager 
eller byggnadslämningar framkom vid under
sökningen.

FYND: - 
DATERING: -

MARIEFRED, KV MUNKHAGEN, TOMT 
NR 3
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Antikvarisk kontroll genomfördes i södra delen 
av tomten inför uppförande av en förenings- 
gård. Endast i den östra delen av den kontrolle
rade ytan, i anslutning till Långgatan, fanns ett 
kulturlager. Det var ca 4,5 m långt och ca 0,2 m 
tjockt. Lagret, som var påfört, fanns endast i 
schaktkanten mot gatan. Övriga delen av ytan 
innehöll endast matjord.

FYND: i kulturlagret yngre rödgodskeramik, 
slagg och djurben.
DATERING: eftermedeltid (troligen ej äldre än 
1700-tal).

MARIEFRED, KV MUNKHAGEN 6 
Fältarbetsledare: Lars Sjösvärd
Vid en antikvarisk kontroll i samband med 
schaktningar för kabelnedläggning påträffades 
rester av äldre gatuläggningar. Ytligt i schaktet 
låg en kullerstensläggning. På ca 1 meters djup 
låg resterna av en kavelbro vilande på ett tunt 
kulturlager innehållande träflis, sand och fet 
humus. Inga daterande fynd påträffades.
FYND: -
DATERING: -
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MARIEFRED, KV SNICKAREN 4 
Fältarbetsledare: Kerstin Östmark

Inför uppförande av nytt gårdshus, på platsen 
för tidigare byggnader, utfördes antikvarisk 
kontroll vid schaktningsarbete i tomtens västra 
del. I schaktens södra del påträffades under 
som mest 1 m tjocka fyllnadsmassor spritt vir
ke, delvis liggande på småstensfyllning, direkt 
på lera. I övrigt framkom fyllnadsmassor, och 
upp till 0,5 m stora ytligt liggande stenar, ända 
ned till botten av lera. Inga fynd påträffades. 
Det s k stadsdiket i tomtens västra kant berör
des inte av schaktningarna.

FYND: - 
DATERING: -

MARIEFRED, KV SNICKAREN 5 
Fältarbetsledare: Kerstin Östmark

Med anledning av planerad nybebyggelse på 
tomten utfördes provundersökning. Schakt 
upptogs med traktorgrävare. I schakten fram
kom ett 0,3-0,4 m tjockt lager med påfört mate
rial och därunder följde direkt lera. I fastighe
tens nordöstra hörn framkom leran 2,55 m ö h 
enligt höjdavvägning gjord av Strängnäs kom
mun. Alldeles utanför fastighetens östra gräns 
löper det s k stadsdiket. Detta berördes ej av 
undersökningen.

FYND: - 
DATERING: -

MÖRKÖ SN, ENEBODA 1:1, FORNE 75 
Fältarbetsledare: Karin Äijä

På grund av närheten till fornlämning 75, en 
högliknande stensättning, utfördes antikvarisk 
kontroll vid schaktning för nedläggning av två 
stagskivor för televerket på fastigheten Enebo
da 1:1. Vid besiktning på platsen i förväg iakt
togs en liknande anläggning, vars norra del di
rekt kunde komma att beröras av arbetet. Den 
nyupptäckta stensättningen är belägen intill och

delvis skadad av en landsväg. Vid såväl besikt
nings- som schaktningstillfället var området 
snötäckt, varför gravens storlek och höjd var 
svårbedömd. Den torde ha varit 8-10 m i diam 
och 0,5-0,7 m hög. Stenar, upp till 0,5 m stora, 
är synliga i ytan och tycks vara omrörda. Vid 
schaktningsarbetet, som utfördes med maskin, 
påträffades direkt under grastorven ett par 0,2- 
0,3 m stora, rundade stenar, som tolkades som 
den nyupptäckta anläggningens yttre begräns
ning. Nedgravningen för stagskivorna flyttades 
därför ca 0,5 m norrut.
FYND: - 
DATERING: -

NYKÖPING, CENTRALA DELARNA, 
FJÄRRVÄRME ETAPP 51-52 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman, Åsa Sved
berg

Antikvarisk kontroll/undersökning inför ut
byggnad av fjärrvärme. Senmedeltida och me
deltida kulturlager berördes på en sammanlagd 
sträcka av ca 1000 m inom de centrala delarna 
av staden, i huvudsak väster om ån. Dessutom 
utfördes fyra provborrningssonderingar och 
upptogs fem provgropar för fastställande av 
kulturlagernivå. Kulturlager berördes i V 
Kvarngatan från korsningen Brunnsgatan till 
korsningen Folkunga vägen, vidare kortare 
sträckor norr om V Kvarngatan samt längre 
sträckor i tvärgatorna söder om V Kvarngatan, 
nämligen Behmbrogatan ned till ån, Slottsgatan 
ca 60 m mot söder, en ca 60 m lång sträcka i V 
Trädgårdsgatan från korsningen Kungsgatan 
samt dessutom i kv Skutskepparen och i kv 
Strömkarlen. I kv Slotts vakten framkom sen
medeltida kulturlager. Öster om ån berördes 
södra delen av kv Bryggaren och norra delen av 
kv Kompaniet samt ca 50 m av Ö Trädgårdsga
tan närmast Fiskbron.
Schaktdjupet var i genomsnitt ca 1 m, inom kv 
Verkstaden dock 1,7 m och i kv Kompaniet upp 
till 2,4 m. Kulturlagret var flerstädes ca 0,1- 
0,4 m tjockt och på enstaka platser upp till 2 m 
tjockt. Ca 15 konstruktioner påträffades. I V 
Kvarngatan framkom kavelbroar och flera lä- 
derspillkoncentrationer ca I m under gatupla-
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net. Kulturlagrets toppnivå varierade mellan 
0,6-1 m under gatuplanet. Det uttunnades mot 
öster vid korsningen Folkungavägen. I Behm- 
brogatan noterades två tydligt åtskilda lager, ett 
senmedeltida och ett medeltida samt en kavel- 
bro. I kv Verkstaden framrensades en stenlägg
ning 1,25 m under gatuplanet. Flera kompakta 
slaggskikt fanns inom området på ett djup av 
0,2-1,2 m. I korsningen V Kvarngatan/Slotts- 
gatan och i Slottsgatan upptogs två ca 20 mz 
stora ytor, som undersöktes ned till 1,3 m under 
gatuplanet. Bebyggelserester och kraftiga 
stockar tillhörande medeltida gator framkom. I 
kv Skutskepparen 41 påträffades en husgrund 
med stor ugn, troligen sentida. Inom kv Ström
karlen 8-10 undersöktes ett kompakt slagglager 
ca 0,8 m under markplanet. Öster om ån berör
des bebyggelselämningar i området närmast 
Fiskbron; ett äldre brofäste framkom under en 
sentida gränd. Fästet låg ovanpå ytterhörnet till 
en stenhusgrund. På ett djup av 2,6 m fanns ett 
kompakt lager med tegelkross. I Ö Trädgårds
gatan noterades påförda lerlager.

FYND: två dubbelkammar, läder/spill, mindre 
trä- och barkföremål, slagg, enstaka mindre 
järnföremål samt djurben och keramik: yngre 
rödgods, äldre rödgods, äldre stengods och yng
re svartgods.
DATERING: 1300-1500-tal och sen tid.

NYKÖPING, KV GRIPEN 1 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman, Gustaf Rud- 
beck
Provundersökning utfördes pga planerad ny
byggnation. Två schakt grävdes med maskin 
och handkraft. I det ena schaktet dokumentera
des 1 m mäktiga skiktade kulturlager under 
0,8 m fyllnadslager. I kulturlagrets översta 
skikt genombröts en vällagd stenläggning. I det 
andra schaktet dokumenterades 1,3 m mäktiga 
kulturlager under 1,5 m fyllnadslager. I kultur
lagren registrerades ett bränt trägolv. Kulturla- 
gręn kan genom påträffade keramik- och andra 
fynd preliminärt dateras till 1500-1700-talen.

FYND: keramik m m.
DATERING: 1500-1700-tal.

NYKÖPING, KV KOMMINISTERN 6 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Arkeologisk provundersökning föranledd av 
schaktning för nybyggnad. Totalt togs tre 
provschakt upp, två vid det befintliga huset 
(som avses rivas) utmed Folkungavägen samt 
ytterligare ett inne på gården. Inga kulturlager 
påträffades. I provschakt nr 2 tillvaratogs, i på
förda fyllnadsmassor, ett fragment av en kritpi
pa.

FYND: kritpipsfragment.
DATERING: 1700-1800-tal och senare.

NYKÖPING, KV KOMMINISTERN 8, Ö 
TRÄDGÅRDSGATAN/FOLKUNGA VÄ
GEN
Fältarbetsledare: Åsa Svedberg

Antikvarisk kontroll av schaktningsarbeten ut
fördes inför ny dagvattenledning och inför pai
ning till trapphusutbyggnader i anslutning till 
fastigheten Ö Trädgårdsgatan 12. Utmed Ö 
Trädgårdsgatan upptogs ett 35 m långt, ca 2 m 
brett och 1,8 m djupt schakt. Från och med ca 
15 m och vidare öster om hörnet Folkungavä- 
gen/Ö Trädgårdsgatan fanns ett ca 0,3 m tjockt 
kraftigt tegelbemängt lager, ställvis med riklig 
slaggförekomst. Tegellagrets botten låg ca
1.2 m under gatuplanet och överlagrade ett 0,6- 
1 m mäktigt kulturlager med obrända ben och 
enstaka krukskärvor av yngre rödgodstyp. Bot
tenleran började i nämnda gatukorsning ca
1.3 m under gatuplanet, ca 10 m mot öster 
0,5 m högre upp, i schaktets mitt ca 1,85 m 
under gatuplanet. Kulturlagrets botten nåddes 
ej längst i öster. Schaktningar företogs även 
utmed Folkungavägen och inne på gården till 
fastigheten: ett 18 m långt, 2 m brett och 1,6-
2,5 m djupt respektive 33 m långt, 1,8 m brett 
och 1,7 m djupt schakt. Ett ca 0,3 m tjockt 
brandlager innehållande slagg fanns närmast 
bottenleran, som vidtog ca 1,6 m under gatu
planet. Att döma av tillvaratagna fynd har om
rådet utnyttjats för bebyggelse först under sen
medeltid. Inga konstruktioner kunde iakttas. 
Detta förhållande är anmärkningsvärt, eftersom
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arkeologiska undersökningar i angränsande 
kvarteret Folkungabron närmare Nyköpingsån 
givit ett av de tidigaste beläggen på bebyggelse i 
Nyköping.

FYND: keramik, obrända ben.
DATERING: senmedeltid.

NYKÖPING, KV KOMPANIET, TOMTER
NA 17-20
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Arkeologisk undersökning föranledd av ny
byggnation av bostadshus. En ca 100 m2 stor yta 
avbanades. Vid undersökningen dokumentera
des grunden till ett ca 70 m2 stort trähus med 
stampat lergolv. Trähuset hade 3-4 rum och 
mitt på södra långväggen en spis av tegel, vilken 
var bevarad i tre skift. Byggnaden, vars funk
tion f n är oklar, var orienterad efter den gatu/ 
kvartersplan som ödelädes vid stadsbranden 
1665.1 husets nordvästra innerhörn påträffades 
ett mynt (Johan III, 1585). I jordlagret närmast 
under lergolvet tillvaratogs karakteristiskt s k 
Hertig Karls-glas. Eftersom detta glas började 
tillverkas tidigast 1579 i glashyttan i Nyköping 
kan huset härigenom dateras till efter 1579.

FYND: mynt, keramik (svartgods/stengods/ 
yngre rödgods), pottkakel, glasfragment, horn/ 
benföremål, kritpipor, järnföremål, djurben. 
DATERING: 1579-1585.

NYKÖPING, KV SÖRMLANDSBANKEN, 
TOMT NR 1 v
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Provundersökning föranledd av tillbyggnad av 
den s k Hellmanska fastigheten. Vid undersök
ningen, som genomfördes som en provborrning 
med s k jordskruv, i samband med en geotek
nisk undersökning, borrades totalt fyra borrhål i 
den tilltänkta tillbyggnadens olika hörn. Resul
tatet blev att ett kulturlager, med en mäktighet 
av 1,2-1,3 m, framkom. Inga föremål påträffa
des vid undersökningen.
FYND: -
DATERING: senmedeltid och medeltid.

NYKÖPING, KV VERKSTADEN 
Fältarbetsledare: Åsa Svedberg

Antikvarisk kontroll i tomtgränsen mellan kv 
Verkstaden och auktionskammaren. Anled
ningen var uppförande av en stödmur med vid
hängande träplank. Ett ca 12 m långt schakt 
upptogs mellan fastigheterna 10 och 11 i riktning 
nordnordväst-sydsydost. Schaktdjupet var ca 
1 m på den högsta delen och ca 0,5 m på den 
lägre delen. Området sluttade mot söder. En
dast sentida järnskrot framkom.

FYND: -
DATERING: sen tid.

NYKÖPING, V STORGATAN - BERGSGA
TAN
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman, Åsa Sved
berg

Orsak till antikvarisk kontroll och delundersök
ning var nedläggande av spillvattenledning i V 
Storgatan/Bergsgatan. Eftersom intakta kultur
lager fanns i hela V Storgatan undersöktes här 
fyra utvalda avsnitt. På grund av mycket sträng 
kyla grävdes tre av undersökningsytorna i upp
värmt tält. Bebyggelsekonstruktioner (rester av 
hus, kavelbroar) samt en ägogräns (flätverks- 
staket från sannolikt 1200-talet) framkom. Övri
ga träkonstruktioner kan dateras till 1300-1400- 
talen.
FYND: knivslida (ornerad med franska liljor), 
synål, yngre svartgodskeramik, äldre rödgods- 
keramik, äldre stengodskeramik, läderskor och 
-spill, slagg, svarvat träfat (med bomärke), lagg- 
stavar och djurben.
DATERING: 1200-1600-tal.

NYKÖPING, V STORGATAN - BRUNNS- 
GATAN
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Antikvarisk kontroll föranledd av sanering och 
nedläggande av VA-rör i gatukorsningen. Stör
re delen av korsningen var urschaktad, men i
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Fig 20. Fot till ett s k Hertig Karls-glas. Detta glas började tillverkas tidigast 1759 i glashyttan i Nyköping. Foto 
Carl-Gustaf Agnér Raä, Du.
Foot of a glass vessel of Hertig Karl type.

Fig 21. Benplatta med inristning i form av ett lejon sett framifrån. 
Plattan har sannolikt suttit som dekor på ett skrin eller dylikt. Det kan 
dateras till tiden omkring 1600. Foto Carl-Gustaf Agnér Raä, Du. 
Bone plaque with an engraved picture of a lion. Probably a decorative 
mount from a chest or similar object.
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den norra delen fanns sammanhängande kultur
lager. I detta framkom bl a ett lergolv till ett 
hus. Kulturlagret lagergrävdes med grävmaskin 
varefter kulturjorden genomgrävdes för hand.
FYND: yngre rödgodskeramik, kritpipsfrag- 
ment, järnföremål.
DATERING: eftermedeltid (1600-tal och sena
re).

OXELÖSUND, NICOLAI FÖRS, OXELÖ 
4:6, FORNE 235 
Fältarbetsledare: Eva Olsson

Fornlämningen, rest av röse, undersöktes på 
grund av planerad utbyggnad av Oxelösunds 
hamn. Anläggningen låg på ca 18 m höjd över 
havet på en bergklack. Området består av kalt 
berg samt klapperbälten. Röset bestod av en 
oregelbunden, mestadels enskiktad stenpack- 
ning av rundade stenar. Öster om anläggningen 
fanns ett sentida skyttevärn av samma stenma
terial och syd om den en mindre stensamling. 
Båda bestod sannolikt av material från röset. 
Röset var anlagt i anslutning till bergklackens 
högsta punkt. Under stenarna fanns berg, som i 
öster bildade en ca 2 m lång, 0,6 m bred och 
0,3-0,4 m djup svacka. Inga fynd påträffades i 
svackan. Inga konstruktionsdetaljer framkom. 
Frånvaro av kol och sotlager eller fynd tyder på 
att anläggningen täckt ett obränt skelett (sanno
likt i svackan) som helt förmultnat.
FYND: -
DATERING: yngsta bronsålder/äldsta järnål
der eller yngre?

SORUNDA SN, TORP 14:1, FORNE 757 
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand, Eva Olsson
Med anledning av planerad avstyckning utför
des provundersökning i anslutning till stenål- 
dersboplats. Inom området framkom inom ett 
ca 30 x 20 m stort område en härd, ett par gropar 
samt fyndförande lager med keramik, grön
stens- och kvartsavslag, fragment av slipad yxa 
samt skärvsten. Vid besiktning norr om under

sökningsområdet påträffades skärvsten och 
grönstensavslag på Torp 6:7, ca 30 m norr om 
gränsen till Torp 14:1.

FYND: keramik, grönstens- och kvartsavslag, 
slipat yxfragment.
DATERING: stenålder.

ST MALMS SN, ERICSBERG, FORNE 27 
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

Med anledning av vägbreddning vid Överby 
måste fornlämningen, en milstolpe, flyttas ett 
fåtal meter i nordostlig riktning. Fundamentet 
består av kraftiga gråstensblock i hörnen med 
mindre gråstensflisor och block däremellan. 
Milstenen är av kalksten med inskrift Vi och är 
tidigare lagad efter ett brott på mitten.
FYND: - 
DATERING: -

STRÄNGNÄS, KV KYRKBERGET 11 OCH 
12
Fältarbetsledare: Gustaf Rudbeck, Kenneth 
Svensson

Undersökningen, som föranleddes av planerad 
nybebyggelse för bostäder, är komplement till 
en provundersökning år 1982 och utfördes pga 
ändrade exploateringsplaner. Undersöknings- 
ytan omfattar fastighetens södra delar. Vid un
dersökningen som omfattade tre schakt påträf
fades inga egentliga kulturlager. Under fyll
nadsmassor, huvudsakligen av 1800-tals karak
tär, vidtar inom områdets södra delar morän 
och inom områdets norra delar sand. I sanden 
konstaterades sex stycken gravnedgrävningar. 
Två av dessa grävdes ur så att delar av skeletten 
blottades. I en grav konstaterades rester av trä
kista. Utöver gravarna påträffades människo
ben i fyllnadsmassorna. Benen i samtliga gravar 
lämnades orubbade. De lösa benen återlades i 
fyllnadsmassorna.
FYND: skelettrester.
DATERING: sentida.
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Fig 22. Kamfodral till en sammansatt enkelkam av typ 1 samt en dubbeltandad enkelkam av typ 2 funna i en 
husgrund daterad till 1000-1100-tal (kv Rådstugan Strängnäs). Teckning Anders Eide.
Comb case for a composite, single-sided comb of type I and a double-sided, simple comb of type 2 found in a 
house platform dating from the Ilth-I2th century.

STRÄNGNÄS, KV RÅDSTUGAN 4 
Fältarbetsledare: Lars Sjösvärd

Arkeologisk undersökning av kulturlager inom 
Strängnäs gamla stadskärna. Den planerade 
byggnationen omfattade en 22 x 14 m stor yta 
parallellt med Sundkarsbacken. Undersök- 
ningsytan låg 5-8 m ö h (lokalt nivåsystem) i 
sluttningen ner mot Mälaren och gamla färjelä- 
get mot Fogdö. Grävningsytan täcktes av 1-2 m 
tjocka fyllnadslager vilka borttogs med maskin. 
De översta iakttagbara bebyggelseskikten om
fattade rester av stenläggningar från gator och 
gårdsläggningar daterade till 1500-1700-tal. Un
der gatunivån framkom ett upp till 0,6 m tjockt 
kulturlager fördelat på flera skikt av olika ka

raktär. Kulturlagret var kraftigast i norra delen 
av schaktet i sluttningen mot vattnet. Det över
sta lagret som var det kraftigaste omfattade 2/3 
av grävytan och bestod av ett halvfett något 
kletigt mörkt myllblandat lager innehållande 
rikligt med obrända ben från matrester, men 
också mycket bearbetat ben från kamtillverk
ning. Några fragmentariska lergolv, en kraftig 
sotfläck och lite inslag av kalk var allt som 
återstod av byggnaden. Trärester saknades 
helt. Lagret dateras genom riklig förekomst av 
C I och C II gods, äldre rödgods B 11:1 samt 
enstaka skärvor äldre svartgods till 1200-1300- 
tal. Yngre rödgods saknades helt. Ett av de 
understa lagren bestod av sotig åsblandad halv
fet mylla täckande hela grävytan. Lagret inne
höll obrända ben, rikligt med svartgods av både
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Fig 23. Keramik s k äldre svartgods, typ Selling AII, vilken kan tidsbestämmas till som äldst 900-talet. Dekoren 
består bl a av vågband och snedstreck. Keramiken härrör från Södertäljes tidigmedeltida boplats. Foto Carl- 
Gustaf Agné Raä, Du.
Early blackware pottery of Sellings’s type A //. Earliest possible date Wth century.
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vendisk och inhemsk karaktär, keramiken var 
delvis av vikingatida typ. Lagret täcker ett 50- 
tal stolphål och härdar, de flesta synliga i det 
rena åsgruset/sanden men också en byggnad 
med syllstensram och stolprader. I byggnadens 
flerskiktade lergolv påträffades brynen, svart
gods och ett kamfodral av ben, fynden är av 
klart vikingatida typ. Lagret daterar bebyggel
sen till yngst 1000-1100-tal. Fläckvis mot åsgru- 
set fanns ett äldre lager endast innehållande små 
slaggbitar. Den sterila bottnen bestod av 
åsgrus, sand och en mindre bergrygg. Lägsta 
nivå 4.90 m ö h tyder på en strandbunden be
byggelse i de äldsta skikten. Resultaten visar 
också på tidig handel och smidesverksamhet 
samt i de yngre skikten benhantverk.

FYND: ben från kamtillverkning, kamfodral, 
keramik, brynen, slagg, obrända djurben m m. 
DATERING: 1000-1100-tal, 1200-1300-tal.

STRÄNGNÄS, SUNDKARSBACKEN 
Fältarbetsledare: Lars Sjösvärd
Antikvarisk kontroll i samband med nedlägg
ning av avloppsrör för fastigheten Rådstugan 4. 
Schaktet drogs i en båge mellan Rådstugan 4 
nordvästra delen och en servicecentral mitt i 
gatan. P g a ett missförstånd hade schaktet 
grävts ner till ett djup under kulturlagernivå 
redan innan kontrollen utfördes. Kontrollen in
skränkte sig därför till studier och ritning av 
schaktväggarna för att utröna kulturlagrens ut
bredning, karaktär och eventuell datering. En 
ingående undersökning av schaktväggarna var 
omöjlig då rasrisken bedömdes som mycket 
stor. Schaktet var ca 6 m långt och 1 m brett 
mot botten. Fyllningar varierade mellan 1 och
1,5 m och ökade mot väster. Under fyllningen 
framkom ett 20-40 cm tjockt halvfett kulturla
ger (motsv L 1 på Rådstugan 4) ökande mot 
väster, innehållande ben och trindhänkel till en 
kanna av äldre rödgods B II: 1 med klargrön 
blylasyr, kärlinsidans blyglasyr olivgrön. Kan
nan dateras till 1250-1350-tal. I östra delen av 
schaktets botten påträffades ett 10 cm tjockt 
sotigt gruslager något uttunnat i väster (motsv 
L3 på Rådstugan 4). Västra delen var störd av

äldre avloppsnedgrävningar. Steril botten mel
lan 5,40-4,70, Strängnäs stads höjdsystem, ut
gjordes av åsgrus.

FYND: keramik, rödgods.
DATERING: 1250-1350.

SÖDERTÄLJE, SALTSJÖTORGET 
Fältarbetsledare: Kaisu Anttila
Antikvarisk kontroll föranledd av nedläggning 
av vattenledning och plantering av träd. Vid 
kontrollen påträffades en källare till ett hus 
samt rester av ett kulturlager, framför allt i söd
ra delen av Saltsjötorget.
FYND: keramik, knivskaft av ben samt obrän
da djurben.
DATERING: ca 1600 och senare.

SÖDERTÄLJE, KV SILEN/VÅGEN 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Antikvarisk kontroll föranledd av utbyggnad 
för cykel- och gångbanor utmed och norr om 
Mälarbrons västra landfäste. Vid kontrollen re
gistrerades ett ca 0,4-0,5 m tjockt kulturlager 
vilket var omrört. I kulturlagret tillvaratogs så
väl yngre som äldre keramik ända ned i lagrets 
botten. Kulturlagret schaktades upp och lades 
för genomsållning på närbelägen plats.

FYND: svartgods, yngre rödgodskeramik, flin
ta, järnföremål och djurben.
DATERING: äldre medeltid - sen/eftermedel- 
tid.

SÖDERTÄLJE, KV SILEN/VÅGEN 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Arkeologisk undersökning p g a utbyggnad av 
cykel- och gångbana norr om den s k Mälar
brons västra landfäste.
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Vid undersökningen dokumenterades fyra 3- 
4 m långa sektioner i öst-västlig riktning. Härut
över genomsållades och undersöktes kulturla
ger från Södertäljes vikingatida/tidigmedeltida 
boplats på en sammanhängande yta av ca 10 
m2.I kulturlagret fanns ett lergolv/raserad lerkli- 
nad husvägg samt under detsamma, nergrävda i 
den sterila åsen, sju stolphål.
FYND: 2 mynt (varav ett Ethelred, datering 
991-997), svartgodskeramik, yngre rödgodske- 
ramik, lerklining, flinta, järnföremål, kritpipor 
och djurben.
DATERING: sent 900-tal (?) - 1100 samt sen- 
och eftermedeltid.

TORSHÄLLA, KV GEVALDIGERN 7, 8 
Fältarbetsledare: Eva Olsson
Vid utbyggnad av fastighet utfördes antikvarisk 
kontroll, då fastigheten är belägen inom marke
rat stadsområde på äldsta karta från sent 1600- 
/tidigt 1700-tal. Området omfattade ca 36 m2 
omedelbart väster om befintlig byggnad. Det 
utgjordes av ett delvis urschaktat parti samt ett 
med delvis påförd matjord. Inga fynd eller 
konstruktioner framkom.
FYND: - 
DATERING: -

TORSHÄLLA, HÄLLEBY 1:33, FORNL 36, 
68
Fältarbetsledare: Karin Äijä
Med anledning av planerat nybygge utfördes en 
provundersökning inom skyddsområde för 
fornlämningarna 36 och 68. Fornlämning 36 är 
ett gravfält som omfattar 60 fornlämningar för
delade på 17 högar, 38 runda stensättningar, tre 
kvadratiska stensättningar och två treuddar. 
Fornlämning 68 består av en rund stensättning, 
som sannolikt tillhör det större gravfältet. Mel
lan dessa fornlämningar är Hällby kyrka belä
gen. Vid provundersökningen frilädes en 2 x

50 m lång sträcka med maskin. Under grastor
ven framkom endast sterilt åsmaterial.

FYND: - 
DATERING: -

TORSHÄLLA, STORGATAN - LILLA GA
TAN
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Antikvarisk kontroll föranledd av nedläggande 
av fjärrvärmeledningar inom kvarteren Mjölna- 
ren, Postiljonen, Borgaren och Gevaldigern. 
Stora sträckor av exploateringsytan var ur- 
schaktade men vid tre platser inom kv Gevaldi
gern och kv Postiljonen framkom eftermedelti- 
da kulturlager där jordprofiler uppmättes. Inom 
kv Postiljonen framkom en tegelmur, som av
vek från nuvarande Brogatans riktning, och 
som delvis låg i vinkel mot densamma. Tegel
muren har troligen ingått i ett hus, och föregått 
ett hus som finns inritat i detta kvarter på 1783 
års stadskarta.

FYND: yngre rödgodskeramik, järnföremål. 
DATERING: 1700-tal och senare.

TROSA, STG 128 
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

På stadsäga 128 hade Nyköpings elverk schak
tat ur en ca 42 m2 stor och 1,6-1,7 m djup grop 
för en ny transformatorstation. I väggarna iakt
togs ett 0,3-0,4 m tjockt fyllningslager beståen
de av grus och sand. Därunder följde grå lera 
ytterligare ca 1,3 m ner. I norra väggen var 
fyllningen delvis sotig - här fanns dock rötter 
och strax intill löpte ett kabelschakt. Ingenting 
av antikvariskt värde kunde iakttas.
FYND: - 
DATERING: -

TURINGE SN, FJÄLLA 1:8, FORNL 10-13 
Fältarbetsledare: Eva Olsson
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Fig 24. Ett flertal av de undersökta gravarna vid Fjälla var urnegravar med lerkärl, som i flera fall 
kunde tas upp i stort sett intakta. Foto Anne-Marie Habbe.
Several of the investigated interments were urn burials with clay pots which could be extracted 
virtually intact.

Med anledning av ombyggnad av Södertäljevä- 
gen vid Nykvarn (väg 512) utfördes provunder
sökning av område som berör fast fornlämning. 
Vägen löper på en moränrygg på vilken gravar 
och gravfält av yngre järnålderskaraktär är regi
strerade (fornl 10-13, 444). Provundersökning
en utfördes invid berörda fornlämningar 11-13. 
Provundersökning kring 444 uppsköts på grund 
av tjäle. En registrerad stensättning i södra de
len av fornlämning 11 berörs i södra kanten av 
vägområdet. Inom vägområdet mellan fornläm
ning 11-13 framkom följande oregistrerade an
läggningar: sju stensättningar, varav en endast 
berörs i kanten, en skärvstenshög, två-tre 
skärvstensflak, tre mindre stensamlingar samt 
ett tiotal härdar och sotfläckar. Flera anlägg
ningar fortsätter in under vägbanken, varför yt
terligare anläggningar kan finnas under vägen.

FYND: - 
DATERING: -

TURINGE SN, FJÄLLA 1:5 M FL, FORNL 
11, 12, 13, 444
Fältarbetsledare: Eva Olsson

Undersökning utförd på grund av planerad 
breddning av väg 512. Vägen löper mellan regi
strerade gravfält och enstaka gravar. Provun
dersökningen, se ovan, visar att fornlämningar- 
na 11-13 utgörs av ett sammanhängande forp
lantningsområde. Undersökningen föregicks av 
fosfatkartering. Undersökningsområdet omfat
tade ett ca 160 m långt och 10-15 m brett stråk 
genom fornlämningarna. Inom området under-
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Fig 25. Gravfältet i Fjälla, innehöll gravar av skiftande slag. Ovan ses en stensättning med friliggande kantkedja. 
Under mittpackningen en grop täckt med sandstenshällar. I gropens botten låg en hartstätningsring, hartstätade 
lerkärl, ben mm. Foto Mats Ronnevik. Eva Olsson.
The cemetery comprised burials of varying types. Above is a stone-setting with free-standing kerb. A pit 
covered by sandstone slabs was revealed under the central packing. In the bottom of the pit there was a ring of 
resin caulking, clay pots caulked with resin, and bones.
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söktes ett 15-tal gravar av olika typer. Gravö
verbyggnaderna varierade från stensättningar, 
stensamlingar, skärvstensflak till omarkerade. 
Gravskicket omfattade både fyndtomma gra
var, skelettgravar, brandlager, brandgropar 
m m.

Mellan och under gravarna fanns ett 75-tal an
läggningar av boplatskaraktär, såsom härdar, 
stolphål och gropar. Inom området fanns ett 
mörkt kulturlager vilket vissa gravar vilade på.

FYND: lansspets, knivar, keramik, harts, ben 
och kol.
DATERING: gravarna dateras till äldre järnål
der ca 400 f Kr- 400 e Kr; övriga anläggningar är 
sannolikt delvis äldre, samtida med gravarna 
samt från yngre järnålder.

VANSÖ SN, KOVA HAGE, HUSBY, 
FORNE 59 B
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

I samband med kulvertering av ett dike inom 
fornlämning 59 B har en antikvarisk kontroll 
utförts. Inga fynd iakttogs i dumpmassorna. 
Nordväst om det synliga gravfältet tangerade 
diket en eller två stensättningar, vilka ej varit 
synliga i markytan. Mot dessa lades massor av 
finare material än i diket i övrigt.
FYND: - 
DATERING: -

ÖSMO SN, VANSTA 5:2, FORNE 617 
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand
Nynäshamns kommun planerar en utökning av 
bostadsområdet i Ösmo samhälle. En stensätt- 
ning låg på en utskjutande moränudde i skogs
mark. Anläggningen som var 10 m i diam bestod 
av en enskiktad stenpackning med ett lager av 
enstaka rena brända ben under, nära centrum. 1 
packningen kom ett kvartsavslag. Två områden 
med höga fosfatvärden visade sig vara sump
mark.

FYND: brända ben.

DATERING: yngsta bronsålder eller äldre järn
ålder (?).

ÖSTERÅKERS SN, ÖSTERÅKERS KYRKA 
Fältarbetsledare: Marianne Johnson

Anledning till undersökning var indragning av 
VA-ledning till kyrkan samt utschaktningar av 
fyllnadslager för inläggning av nytt golv. I VA- 
schaktet nordväst om kyrkan påträffades rester 
av två bogårdsmurar. Sedan fyllnadsmassorna 
inne i kyrkan avlägsnats framkom grunden till 
det äldre och smalare långhusets västmur. Väst
er om denna grund fanns grundstenar och delar 
av dagermuren bevarade från ett, till den mind
re kyrkan hörande, västtorn.

FYND: -
DATERING: medeltid.

ÖVERJÄRN A SN, KLOCKARGÅRDEN 1:1, 
JÄRNA SAMHÄLLE 
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand
I södra schaktväggen för fjärrvärmeledning på 
Enevägen i Järna framkom en härd som till hälf
ten schaktats bort. Härden låg i gul sand med ett 
grått sandlager ovanför. I härden kom sot, grovt 
kol, skärvsten och skörbränd sten. Inga fynd 
förekom. Härden torde härröra från förhisto
risk tid.

FYND: -
DATERING: förhistorisk tid.

ÖVERJÄRNA SN. JÄRNA, KV PENIONÄ- 
REN, FORNL 84 
Fältarbetsledare: Per Gustafsson

Med anledning av schaktningsarbeten för fjärr
värme längs Mölnbovägen intill grav- och bo
platsområde, fornlämning 84, utfördes en antik
varisk kontroll. Härvid framkom förhistoriska 
boplatslämningar, varför schaktningsarbetet
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avbröts och en arkeologisk delundersökning fö
retogs. Sammanlagt undersöktes en 110 m lång 
sträcka. Bredden varierade mellan 3,5 och 2 m. 
Schaktet omfattade ett 0,1-0,6 m tjockt kultur
lager. Detta bestod av kraftigt sot- och myllbe- 
mängd sand med inslag av grus och mo. Två 4 m: 
stora provrutor upptogs i schaktets norra del. 
En ringa mängd bränd lera påträffades. 1 och 
under kulturlagret framkom fyra härdar, två 
gropar och ett stolphål. Två härdar och en grop 
undersöktes fullständigt. Övriga anläggningar 
lämnades orörda eller delvis undersökta invid 
och under Mölnbovägen.

Den fullständigt undersökta gropen var 3,2 m i 
diameter och 0,9 m djup. I gropens översta fyll- 
ningsskikt som utgjordes av kraftigt sotbe- 
mängd och myllblandad sand påträffades rikligt 
med krukskärvor, måttligt med lerklining och 
bränd lera samt en liten mängd brända och 
obrända ben.

FYND: keamik av brunt, brunsvart eller tegel- 
färgat gods med rabbig, strimmig, finslammad 
eller glättad yta, bränd lera, ben.
DATERING: bronsålder (?).

ÖVERJÄRNA SN, ÖVERJÄRN A KYRKA 
Fältarbetsledare: Marianne Johnson
Inför omputsning av kyrkorummet knackades 
äldre puts ned och härvid framkom spår av äldre 
byggnadsperioder. Kyrkan har tidigare varit en 
östtornskyrka, vars rester i form av förtagning i 
murverket dokumenterades. Vidare fanns spår 
av äldre fönsteröppningar, sidoaltare, kalkmål
ningar, valv och förmodligen bjälklag för ett 
äldre tak.
FYND: - 
DATERING: -

Uppland

EKERÖ SN, STAFSUND, FORNE 24 
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand, Ragnhild 
Fernholm

Vid en kurs i fältarkeologi för medlemmar i 
Ekerö hembygdsförening undersöktes en sten- 
sättning på ett mindre höggravfält. Stensätt- 
ningen varcaS m i diam och 0,3 m hög och hade 
en välvd stenpackning med ett ytligt liggande 
brandlager i nordöstra delen. I brandlagret 
framkom brända ben och en starkt söndervitt
rad kruka, som delvis var utspridd bland benen. 
Dessutom påträffades ett antal föremål som var 
koncentrerade till tre ställen i brandlagret.
FYND: i brandlagret en sölja, remändebeslag, 
runt kantbeslag och ett korsformigt beslag av 
brons, samt två korsformiga beslag, nitar, spi
kar och två skrinbeslag? av järn, en röd glaspär
la m m; i stensättningens jordfyllning lerklining, 
bränd lera, ett degelfragment, slagg, flinta m m 
som troligen härstammar från en underliggande 
boplats.
DATERING: vikingatid.

ESTUNA SN, HÅRNACKA 3:3 1/4 
Fältarbetsledare: Anders Broberg

Efterundersökning av skattfyndplats i åker
mark. Skatten påträffades våren 1984 av två 
privatpersoner vilka anmälde fyndet till KMK. 
I samband med vårens harvning av åkern ge
nomsöktes en 1000 m: stor yta med metalldetek- 
tor. Undersökningen återupptogs vid höstbru
ket. Hittills har 133 vikingatida silvermynt på
träffats vartill kommer ett antal brons- och järn
föremål. Enligt 1600/1700-talskartorna över byn 
utgör fyndplatsen i äldre tid ett stenbundet im
pediment som först under sen tid borttagits. 
Inga spår av bosättning eller husgrunder kunde 
iakttas på fyndplatsen som för övrigt ligger en
dast 7 m över havet. Fyndplatsen rymmer med 
all sannolikhet ytterligare mynt varför en efter
undersökning bör ske.

FYND: silvermynt, brons- och järnföremål. 
DATERING: vikingatid.
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FRESTA SN, GRIMSTA 84:1,2, BOLLSTA- 
NÄS, FORNL 106 
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand
Åren 1979 och 1980 undersöktes fornlämning 
106, utom under ett garage. Då byggnaden nu 
borttogs utfördes en undersökning. Under gara
gegolvets fyllnadsmassor framkom en stenrad 
som kan vara rester efter en grav. Den eventuel
la stensättningen var förstörd av en nedgrävd 
Volvo PV 444.

FYND: - 
DATERING: -

FRÖSLUNDA SN, TORSLUNDA 3:20, 
STOLPTORP VÄG 55, FORNL 30, 32 
Fältarbetsledare: Sverker Söderberg

Besiktning av läge och schaktning för milstens- 
fundament, fornlämning 32, som p g a omlägg
ning av riksväg 55 flyttats. Undersökningen ut
fördes p g a närheten till skärvstenshögarna 
och boplatslagret fornlämning 30, som delun- 
dersöktes 1983 i samband med vägbygget. Fun- 
damentgropen anlades i norra vägslänten med 
bakkanten i släntkrönet mot orörd mark. I skär
ningen kunde här observeras ett sotigt kulturla
ger 0,25 m under markytan. Det kompletterar 
därmed bilden från föregående undersökning, 
som i närheten kunde påvisa ett block med an
slutande skärvstenslager, och befäster uppfatt
ningen, att fornlämning 30 är en större samman
hängande boplatsyta.
FYND: - 
DATERING: -

FRÖTUNA SN, NODSTA 1:19, FORNL 79 
Fältarbetsledare: Karin Äijä
Med anledning av att ett vikingatida silvermynt 
(Tyskland Ottoadelheid, ca 936-62) som påträf
fats med metalldetektor gjordes en besiktning 
på fyndplatsen. Myntfyndet gjordes i söderslut- 
tande moränmark, åker, inom fornlämning 79, 
boplats som är belägen ca 16 m ö h. På fynd

platsen grävdes en lxl m stor yta. Åkerjorden, 
ett ca 0,25 m tjockt lager, avlägsnades varvid 
ett tiotal stenar, 0,03-0,3 m stora framkom. 
Fyllningen utgjordes av lera. Huruvida stenar
na ingick i en konstruktion kunde inte konstate
ras vid besiktningstillfället. Metalldetektorn 
gav emellertid utslag även på denna nivå.

FYND: i åkerjorden tenar av brons, beslag, 
konisk nitbricka och fragment av järn, lerkli- 
ning samt brända ben.
DATERING: vikingatid.

FÄRENTUNA SN, STAV 12:2, FORNL 33 
Fältarbetsledare: Ragnhild Fernholm

Antikvarisk kontroll med anledning av planerad 
utbyggnad av ett hus strax väster om en grav- 
fältsgräns, fornlämning 33. Undersökningen 
omfattade en ca 6x7 m stor yta som banades av 
med maskin. Marken närmast huset var redan 
tidigare skadad. Vid undersökningen framkom 
en 0,6 m stor och 0,16 m djup härd som under
söktes och borttogs. Inga andra fynd påträffa
des.
FYND: - 
DATERING: -

HUSBY - ÄRLINGHUNDRA SN, NORR
BACKA 1:42, FORNL 10 
Fältarbetsledare: Lars Sjösvärd
I samband med vissa förbättringsåtgärder vid 
Norrbackaskolans kälkbacke, vilken ligger in
om skyddat fornlämningsområde, hade en fyrsi- 
dig stensättning skadats. I samråd på platsen 
mellan länsstyrelsen, ämbetets vårdbyrå, bygg
nadsnämnden samt UV beslutades att UV skul
le restaurera den skadade stensättningen och 
kartera närområdet intill anläggningen. Vid re
staureringen inventerades skadornas omfatt
ning, borttagna kantstenar återställdes och sen
tida fyllningssand bortfördes. Karteringen om
fattade en tredjedel av fornlämningen, ett vår
dat gravfält med varierande gravtyper. Karte
ringen visar att gravfältet innehåller betydligt
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fler anläggningar än vad RAÄ:s inventering re
dovisar.

FYND: - 
DATERING: -

HUSBY-ÄRLINGHUNDRA SN,FORNL77 
Fältarbetsledare: Karin Äijä

I samband med anläggandet av en urnelund in
till Husby-Ärlinghundra kyrka hade ett sten
block flyttats dit från det intilliggande gravfäl
tet, fornlämning 77. På forngraven placerades i 
stället ett annat stenblock. När det sistnämnda 
blocket flyttades bort från gravfältet under an
tikvarisk kontroll kunde konstateras att skador
na på graven var av så ringa omfattning att 
anläggningen omgående kunde restaureras. Det 
stenblock som tidigare flyttats till urnelunden 
återfördes till sin ursprungliga plats.
FYND: - 
DATERING: -

JÄRFÄLLA SN, KYRKBYN 1:100, FORNL 
76
Fältarbetsledare: Eva Olsson, Lars Sjösvärd
Arkeologisk undersökning kompletterad med 
fosfatkartering och provschaktsgrävning utför
des med anledning av planerade husbyggen. In
om tomten fanns registrerade en stensättning 
och några osäkra stensättningar. Den säkra, en 
osäker stensättning och en vallformad förhöj
ning i tomtens östra del karterades på 1920- 
talet, liksom en stor mängd andra gravar på 
samma impediment. Den säkra stensättningen 
var kvadratiskt 7 x 7 m och 0,3 m hög med 
kantkedja. I centrum fanns en avlång nedgrav
ning 3 x 1 m stor (N-S) och ca 0,5 m djup vilken 
var nedgrävd i vattenhaltig lera. Inga fynd fram
kom. Graven är sannolikt anlagd under äldre 
järnålder. Mindre provschakt grävdes på de 
osäkra stensättningarna samt vallen, vilka dock 
föreföll bestå av blockrik morän.
FYND: -
DATERING: äldre järnålder?

KNIVSTA SN, GREDELBY, FORNL 34, 36, 
38, 39, 162
Fältarbetsledare: Anders Hedman, Birgitta 
Sander, Marianne Summanen, Kenneth Svens
son
Undersökningen, som föregicks av en provun
dersökning föranleddes av planerad vägdrag- 
ning samt nybyggnad av bostadsområde och 
omfattade ett fornlämningskomplex med be
byggelselämningar, stensträngssystem och gra
var från flera olika perioder, se under FYND 
och DATERING.

I samband med UV:s undersökning undersökte 
Upplandsmuseet en stensättning från äldre 
järnålder samt tre vikingatida gravar.
De arkeologiska undersökningarna komplette- 
radeś dels med en pollenanalys från Trunsta- 
träsket utförd av Ingemar Påhlsson (Kvartärge
ologiska avdelningen, Uppsala universitet) och 
dels med en kulturgeografisk dokumentation av 
stensträngssystemet utförd av Stefan Höglin 
(Kulturgeografiska institutionen, Stockholms 
universitet).
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FYND och DATERING:

Prel dat Fornl typ Fynd
ca 500-0 Ensamliggande röseliknande grav 

Område med härdar
rensade brända ben

ca 0-500 Lämningar av minst två husgrunder 
Omfattande stensträngssystem
Ett 15-tal brandgravar

fibula, keramik

kamfragment
ca 500-800 Ingen bebyggelse eller gravar på

träffade
Kontinuitetsbrott?

retardation i pollendiagrammet

ca 800-1100 Gårdskomplex fr 1000-talet med 
minst tre husgrunder på en terrass; 
lämningar av ytterligare ett ev två 
hus.
Ett 15-tal gravar varav två skelett
gravar

glasskärva, gul ögonpärla, slavisk kera
mik, vikingatida keramik, eldstål 
pärlor (karneol, bergkristall, glas) kam
mar, spännen, bl a två hela spännbuck- 
or (P 51)

1100-1500 Gårdsläge dubbelkam, äldre rödgods, skriftligt be
lägg fr 1303 (SD 1410)

1500-1900 Bebyggelselämningar av fyra gårdar äldsta kartan fr 1636

Fig 26. Rekonstruktion av det senvikingatida boningshuset i sk skiftesverksteknik med torvtak. En förstorad 
detaljbild visar byggnadstekniken. Teckning Anders Eide.
Reconstruction of u Lute Viking Period dwelling with a detail of the construction technique.
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Fig 27. Två rikt ornerade spännbucklor. ett likarmat spänne och en kedja (ej i bild), från den enda påträffade 
vikingatida skelettgraven i Gredelby. Foto Kenneth Svensson.
The only inhumation burial yielded two richly decorated oral brooches, an equal-armed brooch and a bronze 
chain (not in the photo).
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KUNGSÄNGENS SN, STÄKET, FORNE 73 
Fältarbetsledare: Karin Äijä
Med anledning av att Televerket skulle utföra 
schaktningsarbeten intill fornlämning 73 utför
des antikvarisk kontroll. Fornlämningen utgörs 
av en borgruin (ruinkulle), S:t Eriks borg. Borg
ruinen, som har form av en övertorvad platålik- 
nande ruinkulle, är ca 125 x 80 m (N-S) och 
3-4 m hög. I ytan och kanterna ligger spridda 
stenar. I den nordvästra delen finns spår av 
husgrunder. Schaktningsarbetet utfördes i forn- 
lämningens norra kant, i redan urschaktad 
mark. I den sydvästra schaktkanten, intill be
fintlig pupinbox stack en ca 0,25 m tjock och 
0,6 m bred sten fram. Stenen tycktes vara till
huggen.

FYND: - 
DATERING: -

LOHÄRADS SN, LOHÄRADS HAMMAR
BY 1:3, FORNL 21 a 
Fältarbetsledare: Marianne Summanen
I samband med uppförandet av ett bostadshus 
och en carport invid fornlämning 21 a, ett grav
fält beläget på en mindre moränhöjd, företogs 
en antikvarisk övervakning vid schaktningsar- 
betena för grunderna. Bostadshuset hade place
rats endast 6 m från närmaste fornlämning. En 
härd påträffades, men inga fynd. Carporten 
skulle placeras på åtta plintar. Vid platsen för 
varje plint upptogs ca 1 mr. Marken utgjordes av 
sandig morän och inga fynd eller konstruktioner 
påträffades. Härdens datering är osäker. När
heten till gravfältet och läget i sandig sydslutt
ning antyder att området kan ha utnyttjats i 
förhistorisk tid.

FYND: -
DATERING: förhistoria.

NORRTÄLJE, KV FAKTORIET 
Fältarbetsledare: Kerstin Östmark
I samband med schaktning för ny gångbro över 
Norrtäljeån utfördes antikvarisk kontroll av

norra landfästet och till anslutningen till Fakto
rigatan. Omedelbart innanför stenskoningen, 
tillkommen på 1900-talet, vid ån, grävdes ned 
till vattenytans nivå, där blålera framkom. Åter
stående sträcka, bevuxen med gräs, grävdes 
mellan ca 0,8 och 0,2 m djupt under markytan, 
beroende på släntlutningen. I de djupare delar
na framkom fyllnadsmassor (tegel, takpannor 
och några obrända ben). Ingenting av antikva
riskt intresse iakttogs. Det södra brofästet kom
mer att anläggas i ett tidigare genomgrävt och 
uppfyllt område.

FYND: - 
DATERING: -

NORRTÄLJE, POSTHUSGATAN, TULL- 
PORTSGATAN, PER HÅKANS GRÄND 
Fältarbetsledare: Kerstin Östmark
I samband med VA-schaktning utfördes antik
varisk kontroll. Grävningen utfördes i gamla 
schakt. Intet av antikvariskt intresse framkom. 
Schaktningarna i Posthusgatan återstår. Arbe
tet återupptas våren 1985.

FYND: - 
DATERING: -

NORRTÄLJE, STOCKHOLMSVÄGEN 37, 
FORNL 25
Fältarbetsledare: Lars Sjösvärd
I samband med schaktgrävning intill Philips- 
sons Bilhall vid Norrtäljevägen påträffades 
människoben. Fornlämning 25 markerar ett un
gefärligt läge för "Invigd kyrkogård, för land- 
twärnet under sista kriget” enligt karta från ti
digt 1800-tal (troligen 1813). Området omfattar 
ett mindre industriområde samt en del av Stock- 
holmsvägen. En antikvarisk kontroll genomför
des vid slutförandet av schaktgrävningen. Tidi
gare hade personal från SHM:s osteologiska 
enhet besiktigat platsen och tagit vara på ben
rester. Vid kontrollen tillvaratogs ben från ett 
tiotal individer vilka legat mellan 1,2 och 2,0 m 
under nuvarande markytan. Ursprungligt läge
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kunde delvis konstateras på några individer; 
läget varierade mellan nord-sydlig riktning och 
öst-västlig riktning. Rester av furukista påträf
fades i ett fall. Individerna låg i grå-svart sörjig 
lera omgiven av ljusbrun lerig morän. Steril bot
ten utgjordes av lera.

FYND; skelettrester, delvis i kista. 
DATERING: 1800-tal.

SIGTUNA, KV HARBACKEN 20 
Fältarbetsledare: Gustaf Rudbeck

Antikvarisk kontroll vid ledningsschakt. Inga 
iakttagelser av antikvariskt eller arkeologiskt 
intresse gjordes vid kontrollen.
FYND: - 
DATERING: -

SIGTUNA, KV KYRKOLUNDEN 
Fältarbetsledare: Bent Syse

Med anledning av att televerket beslöt lägga ny 
teleledning i kvarteret Kyrkolunden företogs en 
arkeologisk kontroll. Det visade sig att schaktet 
till större delen kom att gå igenom sentida fyll
nadsmassor. På ett par platser i norra och södra 
delen av schaktet kunde en lagerstratigrafi iak- 
tas. I norr fanns raseringsmassor som med stör
sta sannolikhet härrör från klosterbyggnader
nas rivning. I söder bestod lagren till större 
delen av mylla, avsatta i och med Borgmästar- 
ägen.

FYND: - 
DATERING: -

SIGTUNA, KV NUNNAN 
Fältarbetsledare: Eva Hillbom

Undersökning föranledd av pensionärsbostä- 
der. Tomten hade under de senaste århundrade
na utnyttjats som odlingsmark, vilket resulterat

i att ytskiktet av kulturlagret skadats av plogen. 
I enlighet med provundersökningsresultaten 
undersöktes tre schakt. I två av dessa (det norra 
och västra) undersöktes sammanlagt 40 skelett
gravar. De döda var begravda enligt kristen sed 
i öst-västlig riktning med huvudet i väster. Fler
talet låg i kista och i ca tio stycken påträffades 
gravgåvor - eller personlig utrustning såsom 
knivar, bryne, smycken. I två gravar fanns 
mynt (preliminär datering 1100-tal). I det södra 
schaktet (närmast Stora gatan) undersöktes 
lämningar av bebyggelse från 1000-1100-tal, 
stensyllar, härdar, stolphål m m.
FYND: svartgods, lerklining, bennålar, väv- 
tyngder m m; knivar, bryne, smycken. 
DATERING: bebyggelsen tillhör Sigtunas stor
hetstid 1000-1100-tal. Därefter har området 
stått obebyggt fram till i dag. Gravfälten dateras 
till samma tid (1000)—1100—(1200-tal). Området 
ansluter dels till det hedniska gravfältet vid 
Kalvhagen, dels till St Pers kyrka. Begravnings
platsen har troligen använts i den period då 
kristendomen införts men kyrkorna ännu inte 
byggts.

SKEDERIDS SN, FIN STA, FORNE 5 
Fältarbetsledare: Catharina Folin, Kerstin Öst
mark

Undersökning utförd i samarbete med Stock
holms läns hembygdsförbund som en två veck
ors kurs i praktisk fältarkeologi för amatörer. 
Fornlämning 5 är ett gravfält med ca 65 registre
rade anläggningar. Tre vid tidigare vägsläntning 
närmast halverade gravhögar undersöktes. I en 
av dem återfanns delar av gravgömman: ett ler
kärl med brända ben i brandlager. I resterna av 
de två andra gravarna påträffades enstaka brän
da ben och en fragmentarisk spelbricka av glas. 
Gravarna dateras till vikingatid. Under gravar
na framkom ett boplatslager, som inte gick att 
datera.

På Dahlbergs avbildning av Finstagård i Suecia 
Antiqua finns en flygelbyggnad på den plats där 
undersökningen av en i markytan synlig hus
grund genomfördes. De äldsta fynden som på
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träffades i de schakt som upptogs genom grund
en härrör från 1700-talet.

FYND: gravar: spelbricka, lerkärl, bränd lera, 
brända ben; husgrund: bl a mungiga, diverse 
avfall.
DATERING: gravar: vikingatid; husgrund: inte 
äldre än 1700-talet e Kr.

SKEPPTUNA SN, LÖVHAMRA, FORNE 26 
Fältarbetsledare: Karin Äijä

Med anslutning av att televerket hade anlagt en 
stolplinje i anslutning till den nordöstra kanten 
av ett gravfält, fornlämning 26, och skadat en 
trolig förhistorisk boplats, utfördes en under
sökning av det skadade markpartiet. Vid under
sökningen frilädes en ca 3 m: stor yta. Under 
den 0,2 m tjocka grastorven framkom ett 
0,35 m tjockt omrört lager med sandblandad 
mylla som innehöll rikligt med tegel, en smärre 
mängd rundade stenar och ett par skärvstenar 
samt några spridda kolbitar. Inga fynd av förhis
torisk karaktär gjordes. Under det omrörda lag
ret vidtog hård pinnmo.
FYND: recenta.
DATERING: -

SKUTTUNGE SN, SÖDRA KRYCKLINGE 
3:12, NYUPPTÄCKT FORNE 
Fältarbetsledare: Sverker Söderberg

Vid anläggande av s k uteplats vid en villa fram
kom skörbrända stenar och kol. Vid den påföl
jande undersökningen kunde tre härdar tagas 
fram, belägna i f d åkermark, nu tomtmark, an
gränsande mot en blockig moränbacke. En av 
härdarna hade en hel tätt stenfodrad botten. 
Makroanalys har påvisat vetekorn i härdinne
hållet. Denna boplatsindikation har sitt särskil
da intresse genom läget vid den under bronsål
dern av Uppsala-åsen uppdämda ”Skuttunge- 
sjön".

FYND: vetekorn.
DATERING: bronsålder?

SOLLENTUNA SN, OLOF SCHAFFERS 
VÄG, FORNE 270
Fältarbetsledare: Marianne Summanen

I samband med vägbreddning utefter sydöstra 
delen av fornlämning 270, ett gravfält med ett 
20-tal anläggningar, utfördes en antikvarisk 
kontroll. Vägbreddningen uppgick inklusive 
slänt till 1-4 m och den aktuella sträckan var ca 
80 m. En mindre infartsväg undersöktes ej. I 
södra delen av den undersökta sträckan tycktes 
marken vara stenröjd. Här påträffades rikligt 
med sentida avfall (tegel, takpannor, glas, pors
lin m m, utfyllnad?) och i samband härmed 
framkom på två ställen upp till 5 cm tjocka 
sotfläckar ca 0,3 m under nuvarande marknivå. 
De var helt fyndlösa och bedömdes höra ihop 
med de recenta fynden. Inga synliga gravar be
rördes av företaget och inga nya framkom vid 
kontrollen.
FYND: - 
DATERING: -

SOLLENTUNA SN, VIBY, RUNSTIGEN, 
FORNE 268
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand

Antikvarisk kontroll skulle utföras i samband 
med vägbreddning av Runstigen invid gravfält 
268. Det kunde konstateras att vägbreddningen 
redan utförts före kontrollen. Vid besöket på 
platsen visade det sig att två stensättningar ska
dats av schaktningsarbetena. Av den norra 
stensättningen, som ligger vid ett vägkors, åter
står endast den sydvästra kvadranten. Den söd
ra stensättningen har skadats i södra och östra 
kanterna.

FYND: - 
DATERING: -

SOLLENTUNA SN, VIBY, RUNSTIGEN, 
FORNE 268
Fältarbetsledare: Karin Äijä

Undersökning föranledd av skador på två an
läggningar påett gravfält, fornlämning 268. Ska-
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dorna uppkom vid vägbreddning. Ett ca 50 m2 
stort område frilädes med maskin. I den naturli
ga moränen påträffades enstaka, spridda brän
da ben som kan härröra från gravgömma som 
varit belägen i vägbanan. I undersökningsområ
dets norra del framkom en härd. Kol- och jord
prov tillvaratogs. Den i söder belägna anlägg
ningen återställdes.
FYND: brända ben.
DATERING: järnålder.

SOLLENTUNA SN, VIBY, SKILLINGEVÄ- 
GEN, FORNL94
Fältarbetsledare: Ann-Marie Habbe, Karin 
Äijä

På grund av närheten till fornlämning 94, ett 
gravfält, utfördes antikvarisk kontroll i sam
band med ombyggnad av V A-ledning och gata. I 
samband med schaktningsövervakningen un
dersöktes härdar, nedgrävningar, ett par tvek
samma stolphål, sot-kolfläck, stensträngslik- 
nande lämning, ränna samt två stensättningar 
av oviss karaktär. Framför allt kol påträffades, 
men också enstaka fragment av brända ben, 
bränd lera samt lerklining. Dateringen är hittills 
oviss. Undersökningen av dessa anläggningar 
visar att fornlämningen har en större utsträck
ning än som tidigare varit känd. Anläggningarna 
tyder också på att gravfältet överlagrar en äldre 
boplats och eventuellt även äldre gravar.

FYND: brända ben, bränd lera, lerklining. 
DATERING: ?.

SOLLENTUNA SN, VIBY, KV VINGLA
SET, FORNL94
Fältarbetsledare: Ann-Marie Habbe

Pågrund av nybyggnad på fastigheten Vinglaset 
12 invid fornlämning 94 skulle en anslutnings- 
väg dragas genom det registrerade fornläm- 
ningsområdet. Vägen skulle sträcka sig från 
Skillingevägen i väster till det planerade nybyg
get öster om fornlämningsområdet och passera 
över en osäker stensättning. Med anledning av

detta har en arkeologisk undersökning utförts 
av nämnda anläggning. Denna var belägen strax 
norr om en bergsklack, i en norrsluttning, delvis 
utanför vägområdet. Spridda stenar syntes i 
markytan. Vid undersökning framkom en gles 
och oregelbunden, ca 3,5 m stor stenpackning 
och ett ca 1,2 m stort brandlager med en riklig 
mängd av brända ben. Stensättningen var an
lagd på och intill boplatslämningar. Fyra ned
grävningar, delvis med sot, påträffades. Skär- 
vig sten fanns i riklig mängd i området. Sten- 
packningens utsträckning var till en början dif
fus. Ett avbanat parti, som visade sig ligga utan
för graven och som ej berördes av den planera
de vägen, sparades och övertäcktes.

FYND: i graven (brandlagret) spikar och nitar 
av järn, kamfragment, brända ben, krukskär- 
vor, vävtyngdsfragment, bränt bröd (?), kol 
m m; på boplatsen krukskärvor, stenar med 
slipytor.
DATERING: graven yngre järnålder; boplat
sen odaterad.

SÖDERBY KARLS SN, SONÖ 2:36, INTILL 
FORNL 162
Fältarbetsledare: Kerstin Östmark

Inför uppförande av enfamiljsbostadshus i när
heten av registrerade gravar utfördes en schakt
kontroll av den yta som skulle exploateras. 
Ytan har tidigare varit uppodlad. Vid schakt- 
ningen framkom orörda lager - mylla, lera som 
ställvis var grusblandad. Inga spår av fornläm
ning iakttogs.

FYND: - 
DATERING: -

TÄBY SN, ARNINGE, FORNL 90, 158. 159 
Fältarbetsledare: Lars Sjösvärd

Provundersökning inför planerad utbyggnad av 
Arningevägen intill fornlämningarna 90. 158, 
159. Provschakt togs upp med ledning av resul
taten från en tidigare genomförd fosfatkartering 
samt närheten till fornlämningarna. Inga forn-
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lämningar påträffades. Ett område vilket regi
strerats till höga fosfatvärden visade sig inne
hålla en avfallsgrop från ett närliggande torp.

FYND: - 
DATERING: -

TÄBY SN, GRIBBYLUND, FORNE 99 
Fältarbetsledare: Eva Olsson, Fars Sjösvärd

Undersökning med anledning av planerad nybe
byggelse. Fornlämningen utgjordes av en av
gränsad grupp gravar, tre högar med kraftiga 
kantkedjor samt en stensättning. Samtliga gra
var innehöll skelettbegravningar orienterade i 
väst-öst eller nordost-sydväst. Fynden är fåtali
ga, knivar, pilspets? bryne samt kistspikar. 
Gravarna är sannolikt anlagda under sen viking
atid, 1000-talet e Kr.
FYND: knivar, pilspets, bryne, kistspikar, ske
lettrester.
DATERING: 1000-tal.

TÄBY SN, LÖTTINGE 5:7, FORNE 55 
Fältarbetsledare: Birgitta Sander
Med anledning av planerad vägdragning utefter 
gravfält 55 undersöktes och borttogs en oregel
bunden stensamling av löst liggande stenar utan 
fyllning. Den hade karaktär av grav men inga 
spår av någon begravning eller andra fynd på
träffades; troligen är den ett röjningsröse. Un
der och intill stensamlingen framkom två härdar 
utan fynd. Då vägstakningen gick mycket nära 
en gravhög överenskoms med uppdragsgivaren 
att vägen här skulle flyttas någon meter mot 
öster och graven inhägnas under vägarbetet. 
Avbaning kommer att ske under antikvarisk 
kontroll.

FYND: -
DATERING: förhistoria?

TÄBY SN, KV ROMANEN 16, FORNE 163 
Fältarbetsledare: Lars Sjösvärd

Undersökning pågrund av nybyggnation. Forn- 
lämning 163 var en ensamliggande rund sten
sättning i krönläge, 8 m i diam och 0,6 m hög 
med grov kantkedja, delvis kallmurad. Sten- 
sättningen var uppbyggd av 0,2-0,6 m stora ste
nar och fyllning av pinnmo. I ytan fanns inslag 
av skärvsten. Fynd av en löpare till maisten 
påträffades i fyllningen. Mot bottnen av anlägg
ningen, som utgjordes av fint grus, påträffades i 
nordöstra delen ett brandlager. Det svagt sot- 
färgade brand lagret innehöll elva brända ben 
härrörande från en vuxen man. Ett tunt sotlager 
runt brandlagret tyder på att likbränning skett 
på platsen.

FYND: löpare till maisten, brända ben. 
DATERING: troligen äldre järnålder.

UPPSALA, DRAGARBRUNNSGATAN 
Fältarbetsledare: Ylva Roslund, Bent Syse
I samband med planerade VA-ledningsarbeten 
genomfördes en antikvarisk kontroll, då schak
ten kom att berörda medeltida kulturlager. En 
sammanhängande profil längs med hela Dragar- 
brunnsgatan från Vaksalagatan i öster till S:t 
Persgatan i väster kunde upprättas. Därtill ut
fördes en viss kontroll vid schaktningsarbeten i 
Påvel Snickares gränd samt vid Klostergatan/ 
Dragarbrunnsgatan. I profilen och i plan kunde 
de tidigare gränderna iakttagas. Schaktet kom 
att beröra S:t Pers kyrkoområde, där lämningar 
efter bogårdsmuren påträffades. Dessutom 
upptäcktes här ett tiotal skelettgravar. Schaktet 
med dess profil utgör ett bra komplement till de 
tidigare arkeologiska undersökningarna längs 
Dragarbrunnsgatan, både när det gäller uppgift 
om den ursprungliga topografin samt exakta lä- 
gesbestämmelser för tvärgränder etc.
FYND: skelett.
DATERING: medeltid.

UPPSALA, KV SALUHALLEN 
Fältarbetsledare: Lars Ersgård

Antikvarisk kontroll av ett ledningsschakt ca 
90 m långt och beläget öster och nordost om
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saluhallen invid Fyrisån i det centrala Uppsala. 
Det område, som berördes av schaktet har av 
allt att döma varit åbotten i äldre tid. Lagren i 
schaktet utgjordes till största delen av fyllnads
massor i olika skikt, vilka i botten efterföljdes 
av svämlera. Vid en punkt öster om saluhallen 
påträffades en träkonstruktion av pålar och 
20 m nordväst om denna frilädes delar av en 
konstruktion av liggande timmer och större ste
nar, som troligen utgjort en brygg- eller kajan
läggning. Slutligen påträffades mitt för saluhal
lens norra gavel en äldre vattenledning, bestå
ende av en rad urholkade stockar. Dateringen 
av ovan nämnda anläggningar är för närvarande 
mycket osäker men kan möjligen klargöras ge
nom analys av de dendroprover, som tagits från 
träkonstruktionerna.

FYND: - 
DATERING: ?.

UPPSALA, KV ÖRTEDALEN 
Fältarbetsledare: Ylva Roslund

Arkeologisk undersökning utförd på grund av 
planerad nybebyggelse. Undersökningen ge
nomfördes under fem veckor i september må
nad under konstant regnväder. Området ligger i 
norra utkanten av medeltida stadens utbred
ning, ca 75 meter öster om Fyrisån. Under ett 
0.50-1 m tjockt fyllnadslager framkom ett 1600- 
talslager med starkt fragmentariska parallellt 
lagda stockar (ev väggarna till ett hus). 1 schak
tets västra del påträffades en starkt skadad sten
läggning (ev efter en gränd som borttagits efter 
gaturegleringen 1643). Därefter följde ett 
0,50 m tjockt homogent lager av gödsel och 
mylla med enstaka fynd och ben, vilka låg mot 
botten av lagret. Under detta lager kom ett kraf
tigt svämlager, varvat med grå lera och gödsel- 
blandad lera. I svämlagret framkom starkt frag
mentariska stockar och plankor efter en ladu
gård och norr därom påträffades ett kraftigt för
multnat golv med spismur i västra delen, vilket 
fortsatte in i västra och norra schaktkanterna. 
Området torde ha blivit sankare och svämmat 
över, varför man övergivit de två byggnaderna 
och sedan fyllt ut marken med gödsel och mylla.

Förmodligen har området använts till odlings
mark en tid för att så småningom bebyggas igen.
FYND: keramik, (enstaka krukfragment påträf
fades varav flera var stengods med saltglasyr, 
bl a framkom en stengodsskärva med saltglasyr 
från ett krus med tummad botten), kritpipsfrag- 
ment.
DATERING: bebyggelseskedet under det ho
mogena gödsel- och myllagret kan härröra från 
1400-tal. Bebyggelseskiktet ovan det homogena 
gödsel- och myllagret var från 1600-tal.

VALLENTUNA SN, INTILL VALLEN
TUNA KYRKA 
Fältarbetsledare: Lars Sjösvärd
Inför byggandet av nytt församlingshem och 
värmekulvertar utfördes arkeologisk provun
dersökning norr om Vallentuna kyrka. Flera 
schakt togs upp, bl a ett norrut från kyrkans 
norra korsarm. Schakten innehöll endast fyll
nadsmassor från 1600- 1900-tal. I fyllnadsmas
sorna påträffades raseringsmassor från kyrko- 
branden 1856 och ombyggnaden av norra kor- 
sarmen 1857-1859. Schaktbotten utgjordes av 
morän.

FYND: - 
DATERING: -

ÖSSEBY-GARNS SN, KVARNBACKEN, 
FORNL69 a
Fältarbetsledare: Lars Sjösvärd

I samband med ombyggnad av en transforma
torstation inom fornlämningen utfördes en an
tikvarisk kontroll. Tre stensättningar påträffa
des, en av dessa låg huvudsakligen utanför det 
aktuella området. En arkeologisk undersökning 
utfördes på två av anläggningarna, den tredje 
dokumenterades och restaurerades. En sten- 
sättning var 4 m i diam och 0,6 m hög, den 
andra stensättningen var täckt av fyllnadsmas
sor och utbredningen var osäker. Stensättning- 
arna innehöll kraftiga brandlager vilka emeller
tid var skadade av äldre transformatorarbeten.
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FYND: kammar, pärlor, vågfragment, en al- 
mandingranat, nitar, keramik och brända ben 
bl a av hund.
DATERING: tidig vikingatid 800-tal.

ÖSTERÅKERS SN, SÖRA 1:97, FORNL 123 
Fältarbetsledare: Lars Sjösvärd
Med anledning av schaktning för bostadshus 
intill fornlämningen genomfördes antikvarisk 
kontroll. Fornlämning 123 är registrerad som ett 
gravfält bestående av fyra högar och två större 
sten sättningar på flera tomter inom ett äldre 
sommarstugeområde. Inom den aktuella tom
ten låg två högar och en osäker stensättning, 
vilken emellertid ej behövde undersökas eller 
borttagas då den nya byggnaden skulle uppföras 
där ett hus tidigare stått. Platsen för huset låg i 
en sluttning fyra meter norr om den närmast 
liggande anläggningen, en hög 10 m i diam och 
1 m hög. Större delen av exploateringsytan vi
sade sig utgöras av berg, i övrigt bestod marken 
av sandig morän. Inga rester av fornlämningar 
påträffades.

FYND: - 
DATERING: -

ÖSTERÅKERS SN, ÖVERSÄTTRA 
Fältarbetsledare: Karlis Graufelds, Kjell Jo
hansson
En yta på 400 000 m2 fosfatkarterades. 1535 st 
prover togs inom ett område, som planeras ex
ploateras. Karteringen visade att i området 
finns minst fem större boplatskoncentrationer. 
Fyra av dem är tidigare registrerade nämligen 
en stensättning och Översättras övergivna 
gårdsboplatser samt två boplatslägen. De sena
re visade sig ha betydligt större utsträckning än 
vad som tidigare var registrerat. Vidare fram
kom en tidigare okänd boplats söder om Över- 
sättra.
FYND: - 
DATERING: -

Värmland

RANSÅTERS SN, RANSÄTERS KYRKA 
Fältarbetsledare: Kristina Carlsson

Inför nybyggnation av Ransäters kyrka, som 
brann i december 1983, genomfördes en antik
varisk kontroll. Den förstörda kyrkan byggdes 
på 1670-talet och genomgick en reparation och 
tillbyggnad 1740-1742, då den sågades itu på 
mitten och den ena byggnadsdelen flyttades så 
att två korsarmar fick plats.
Ett schakt i nordsydlig riktning mitt i korsar- 
marna grävdes med maskin, 1,5 m brett och ca 
1 m djupt. Iden södra delen (som på 1670-1740- 
talet låg utanför kyrkan) påträffades två gravar 
med skelettrester och mycket starkt förmultna
de kistor. Ett schakt i öst-västlig riktning i lång
husets mittlinje uppvisade inga gravar. Några 
jordfasta stenar i den västra änden kan vara 
rester av bottenstenar under en mindre bygg
nad. I korpartiet vidgades det öst-västliga 
schaktet eftersom stenmurar påträffades. Två 
rektangulära rum, med puts på insidorna frilä
des. Rummen var troligen tillkomna under olika 
skeden, och de innehöll vardera flera gravar, 
med välbevarade kistor. Murarna i gravkamrar
na var bevarade till 1,5 m höjd, och botten var 
stenlagd. I gravjorden påträffades fem mynt, ett 
från 1690 Karl XI, två från 1661-1671 Karl XI, 
två från 1719 Ulrika Eleonora samt ett från 1852 
Oskar I.

FYND: skelettrester, mynt.
DATERING: 1600-1800-tal.

Västmanland

ARBOGA, KV GROPGÅRDEN 
Fältarbetsledare: Bent Syse

Med anledning av ändrade byggnadsplaner ge
nomfördes en provundersökning. Undersök
ningsresultatet uppvisade samma karaktär som 
en tidigare provundersökning år 1981 i kvarte-
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rets södra del. De äldsta lagren har tillkommit 
tidigast under 1600-talet. Dessa lager var dess
utom störda av senare tids bebyggelse. Lagren 
kunde dateras genom krukskärvor av B:II:y- 
gods och porslin.
FYND: keramik.
DATERING: 1600-tal e Kr och senare.

ARBOGA, KV ROSPIGG 4 
Fältarbetsledare: Bent Syse
Med anledning av framtida exploateringsplaner 
genomfördes provundersökning i kvarteret, då 
det ligger i en del av staden där den medeltida 
stadens utbredning ej är fastställd. Två schakt 
som begränsade exploateringsytan togs upp. In
te i något av dessa påträffades avsatta lager av 
medeltida karaktär. Området har möjligen varit 
uppodlat under medeltid och kanske börjat be
byggas under 1600-tal. Några sådana spår kun
de emellertid inte iakttas, då den senare bebyg
gelsen har stört marken alltför kraftigt. Dessa 
störningslager innehöll fynd av 1800-talskarak- 
tär.

FYND: -
DATERING: sentida.

Västergötland

HERRLJUNGA SN, NYA KYRKOGÅR
DEN, FORNE II 
Fältarbetsledare: Eva Weiler

Mellan Nya kyrkogården i Herrljunga och ån 
Nossan finns ett område med en på 1870-talet 
utgrävd, numera restaurerad hällkista, en stor 
hög och en stensättningsliknande lämning. Om
rådet mellan den ev stensättningen och de båda 
övriga gravarna har använts som grustäkt, men 
är numera igenfyllt och används som åker. På 
grund av planerad utvidgning av kyrkogården 
provundersöktes den osäkra stensättningen, 
som var 10 m i dam och 0,5 m hög. Det visade

sig, att kullen var en naturlig bildning av stora 
block och hällar. Det är inte otroligt, att det bl a 
är härifrån som man hämtat hällarna till hällkis- 
tan i närheten.

FYND: - 
DATERING: -

ÖSTADS SN, ÅLANDA 3:1, FORNL 137 
Fältarbetsledare: Kajsa Ullberg-Loh

Provgrävning på grund av planer på utvidgning 
av ett grustag som befinner sig i omedelbar när
het till en av Västsveriges äldsta boplatslokaler. 
Denna har tidigare undersökts av UV år 1971 
med anledning av en planerad väg till ett litet 
missionshus. Vid denna undersökning framkom 
förutom flintmaterial även bränt ben, kol och 
några konstruktionsdetaljer. Boplatsen har ge
nom C14 och flintinventarier kunnat dateras till 
preboreal-boreal tid, och då det fortfarande 
fanns lägen i området som skulle kunna utgöra 
hittills okända delar av boplatsen, så föreslogs 
en provundersökning tillsammans med geolo
gisk expertis. Den del av området som nu berör
des av exploatering visade dock inga prov på 
kulturpåverkan.

FYND: -
DATERING: (äldre stenålder).

Öland

ALGUTSRUMS SN, ALGUTSRUM 2:2, 
FORNL 11, 12, 13 
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg

Antikvarisk kontroll vid schaktning för bo
stadshus. Byggplatsen ligger på landborgsslutt- 
ning där icke ovan mark synliga fornlämningar 
kan finnas i närhet till gravfält. Vid schaktning- 
en framkom en mängd sten, men ej gravar eller 
andra urskiljbara konstruktioner förutom en 
mindre härd.
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FYND: - 
DATERING: -

ALGUTSRUMS SN, HOLMETORP 24:2, 
FORNE 31
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg

Gravfältet är beläget inom naturreservat på 
Jordtorpsåsen. Fornl 31:4 var skadad genom 
gropgrävning och undersökningen omfattade 
denna stensättning och en intilliggande, nr 31:2. 
Anläggningarna var små rundade låga stensätt- 
ningar utan kantkedja. Endast brända ben på
träffades. Stensättningarna rekonstruerades 
och området återställdes efter undersökningen.

FYND: brända ben.
DATERING: troligen äldre järnålder.

KÖPINGS SN, GODTEMPLARLÄGENHE- 
TEN 1:1, FORNL 215-216 
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg

I samband med matjordsavbaning för nybygge 
utfördes antikvarisk kontroll och efterföljande 
undersökning av framkomna anläggningar. I 
schaktet framkom fem koncentrationer med 
mörkfärgad jord varav två ej innehöll kol och/ 
eller brända ben. De övriga tre var brandgravar 
utan (numera) synligt märke ovan jord. I det 
största brandlagret framkom ett nedsatt lerkärl 
under en kalkstenshäll.
FYND: lerkärl, järnföremål, brända ben, kol. 
DATERING: vikingatid.

KÖPINGS SN, KLINTA 5:4, FORNL 215, 216 
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg

Antikvarisk kontroll vid grävning av plinthål för 
nybygge av uthus. 1 hälften av plinthålen dvs 
byggytans västra hälft fanns kulturlager, medan 
dess östra hälft var tidigare omrörd av äldre 
grund.

FYND: djurben.
DATERING: mellanneolitisk tid.

KÖPINGS SN, SOLBERGA 3:2. FORNL 216 
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg

Antikvarisk kontroll vid schaktning för teleka
bel och -skåp inom område med vikingatida 
kulturlager. Orört kulturlager, ca 0,3 m tjockt, 
fanns på en sträcka av 3-4 m, f ö tidigare ge
nomgrävt. Anläggningar framkom ej.

FYND: djurben.
DATERING: vikingatid.

RESMO SN, LILLA FRÖ, FORNL24 OCH 25 
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg

Antikvarisk kontroll vid grävning för VA intill 
resta stenar. Fornlämningen berördes ej av 
schaktningarna.
FYND: - 
DATERING: -

SANDBY SN, SKARPA ALBY 1:3, OREG 
FORNL
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg

Antikvarisk kontroll vid avbaning för grustäkt 
inom område med spår av stenåldersbosättning. 
Kulturlager eller konstruktioner framkom ej.
FYND: flintavslag.
DATERING: neolitisk tid.

VICKLEBY SN, KARLEVI 1:12, FORNL 15 
Fältarbetsledare: Margareta Sjöberg
Antikvarisk kontroll vid schaktning för nybygg
nad inom gravfältsområde med resta stenar och 
stensättningar. Fornlämningen berördes ej av 
schaktningen.

FYND: - 
DATERING: -
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Östergötland

GÅRDEBY SN, ÅKERBY, FORNE 46 
Fältarbetsledare: Carin Claréus, Inga Ulien

Med anledning av uppsättandet av kraftled- 
ningsstolpar inom fornl 46, ett stensträngsområ- 
de, har en delundersökning skett. Fornl 46 ingår 
i ett större stensträngskomplex och bildar en 
sluten rektangel, ca 70 x 240 m. Inom forniäm- 
ningen upptogs fyra schakt på ömse sidor om 
den norra stensträngen i rektangelns kortsida. I 
schakten, 0,3 m djupa, framkom spridda kol
strimmor och enstaka skärviga stenar.
FYND: kol.
DATERING: med ledning av stensträngarnas 
traditionella datering troligen äldre järnålder.

HÄLFESTADS SN, FRÄNNTORP 2:8, 
FORNL 240
Fältarbetsledare: Carin Claréus, Inga Ullén

I samband med iordningsställande av grustäkt 
undersöktes en svårt skadad treudd. Fornläm- 
ningen, som låg i täktområdets västra schakt
kant, var bevarad i sin västra del, med en udd 
mot nordväst och en mot sydväst. Den tredje 
udden, nu förstörd, har pekat mot öster. Den 
sydvästra udden utmärktes genom en rest hörn
sten, 0,7 m hög, 0,5 m bred och 0,3 m tjock. 
Runt västra delen av anläggningen fanns en 
kantkedja av 0,5-1 m stora block. Innanför den
na bestod anläggningen av 0,35-0,7 m stora ste
nar med en mellanliggande småstensfyllning 
blandat med mylla och grus. Den bevarade de
len av anläggningen var fyndtom.

FYND: -
DATERING: järnålder.

KAGA SN, GERSTORP, FORNL 2 
Fältarbetsledare: Tomas Jacobson

Med anledning av återställande av en sandtäkt 
till åkermark undersöktes en hög med fotränna,

boplatslämningar och olika sentida anläggning
ar. Fornlämningarna var belägna mitt i sandtäk- 
ten på en kvarlämnad kulle med vid utsikt över 
Roxen och slätten mellan Vreta Kloster och 
Linköping. Högen som var oval, 13 x 16 m och 
ca 1 m hög, var påbyggd med ett ca 2 m högt 
sprängstensröse som utgjorde fundament till ett 
lusthus. Dessa anläggningar kunde arkeologiskt 
dateras till 1880 genom fynd av mynt, en alma
nacka och en tidning som lagts ned i ett plåtskrin 
under sprängstenen vid uppförandet. Vidare 
fanns i södra kanten av högen lämningarna av 
en smedja som sannolikt varit i bruk under 
1700-1800-tal. I högen fanns tre brandgravar av 
vilka två endast innehöll brända ben medan den 
tredje var en urnegrav med brända ben och en 
mycket liten bronsring. I högens stenpackning 
låg två skålgropsstenar och en maisten. Fyll
ningen i högen var sotig och innehöll relativt 
mycket skärvig och skörbränd sten. Under den
na fyllning och i området närmast omkring hö
gen fanns bl a stolphål, gropar och härdar. De 
äldsta anläggningarna på den undersökta ytan, 
som var 420 m:, var således av boplatskaraktär.
FYND: bronsring, brända ben, maisten, skål- 
gropssten.
DATERING: boplatsen och högen osäker i av
vaktan på C14-analyser, men torde ligga inom 
perioderna yngre bronsålder - romersk järnål
der. Urnegraven som innehöll ett bikoniskt de
korerat keramikkärl var en sekundär begrav
ning i högen.

KIMSTADS SN, LÖVSTAD STORSKOG, 
EKE BYTOMT, FORNL 206 SAMT INTILL 
FORNL 81
Fältarbetsledare: Carin Claréus, Inga Ullén
Prov-, del- och totalundersökningar föranledda 
av en planerad utvidgning av nuvarande E4:an, 
sträckan Linköping-Norrköping. Provunder
sökning företogs i anslutning till Eke medeltida 
bytomt (fornl 206), varvid rester av gårdskomp- 
lexet framkom. Vid en direkt påföljande delun
dersökning påträffades rester av stenhägnader 
och delvis utplöjda huskonstruktioner. En 
provundersökning företogs intill fornl 81, (en 
stensättning), där inget av antikvariskt intresse
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framkom. I Lövstad storskog kontrollerades ett 
tjugotal oregistrerade stensättningsliknande 
röjningsrösen, vilka på grund av underliggande 
fyndmaterial troligen tillkommit efter 1500-ta- 
let. Tre stensättningsliknande oregistrerade 
lämningar i Lövstad storskog undersöktes och 
borttogs. Två av dem visade sig höra samman 
och bestod av en skärvig stenpackning med en 
underliggande härd. Den tredje var fyndtom. 
Slutligen drogs ett schakt genom en oregistre
rad vägbank i Lövstad storskog, troligen tillhö
rande den äldsta Stockholmsvägen, i syfte att 
dokumentera dess konstruktion.
FYND: -
DATERING: förhistorisk tid? - medeltid och 
senare.

LANDERYDS SN, ULLSTÄMMA, HA
NINGE
Fältarbetsledare: Karlis Graufelds, Kjell Jo
hansson
Ett 260 000 nr stort område fosfatkarterades 
inför planerad exploatering för bostadsbebyg
gelse. På ett flertal platser framkom höga fosfat
värden, som vid senare provundersökning visa
de sig vara från boplatser och skärvstensområ- 
den.

FYND: - 
DATERING: -

LINKÖPING, LÄROVERKSGATAN, ST. 
KORSGATAN, KV EOLUS, ENVIGET, 
EGYPTEN (”E-KVARTEREN”) 
Fältarbetsledare: Carin Claréus
Med anledning av den kommande byggnationen 
i ”E-kvarteren” utbyttes VA-ledningarna i Ny
gatan, Läroverksgatan, St Korsgatan. Arbetet i 
samband med detta skedde delvis under antik
varisk kontroll. Schaktningarna i gatorna sked
de i huvudsak i gamla ledningsschakt. Schakten 
var ca 2,5 m breda, ca 1,7-2,4 m djupa.

I Läroverksgatan framkom kulturlagren ca 1 m 
ner från nuvarande gatunivå. Kulturlagren var

ca 0,4 m tjocka. I botten av kulturlagret mot 
leran påträffades én avfallsbinge i skiftesverks- 
teknik 1 x 1 m stor. Mellan plankorna var tätat 
med mossa. I bingen fanns gödsel, läderspill, 
djurben, laggkärlsfragment m m. I St Korsga
tan fanns, i anslutning till Läroverksgatan, feta 
kulturlager, 0,3 m tjocka, innehållande en stor 
mängd läderspill, träpinnar, djurben och göd
sel. Ju närmare Pilens Backe man schaktade, 
desto mer avtog kulturlagren för att där helt ha 
försvunnit. Det tyder på att gränsen för det 
medeltida Linköping gått här.

Inom kv Eolus schaktades också för spillvatten. 
Dessa schaktningar gjordes under husets bli
vande grundplatta. I schaktet parallellt med Lä
roverksgatan, under blivande hus 1, påträffades 
fyra brandhorisonter. I botten av kulturlagret, 
under den understa brandnivån, fanns rester av 
en gärdsgård, pålar, stolphål och avfallsgropar. 
Ungefär mitt i kv Eolus påträffades kullersten 
under 1700 års brand nivå; troligen rester av en 
stenlagd gård som funnits i anslutning till Sten
huset uppe vid Storgatan. Strax söder om går
den påträffades rester av stenläggningen till den 
numera igenlagda Möl nogatan. Mölnogatans 
ursprungliga sträckning skall dock i samband 
med nybygget åter tas i bruk som gata mellan 
husen.

FYND: yngre rödgods, laggkärlsfragment, lä
derspill, benkamsfragment, spikar av järn, djur
ben.
DATERING: medeltid-1600-1700-tal.

LINKÖPING, SELTORP-ULLSTÄMMA 
Fältarbetsledare: Karlis Graufelds, Kjell Jo
hansson

Ett 100 000 m2 stort område fosfatkarterades 
inför ny dragning av väg 687. På tre områden 
framkom högre fosfatvärden och vid en provun
dersökning framkom boplatsområden med rik
lig mängd av bl a keramik.

FYND: - 
DATERING: -
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NORRKÖPING, KV KAPELLHORVAN 
Fältarbetsledare: Kenneth Svensson

Anledning till undersökningen var att i kvarte
ret planerades nybyggnation av bostadshus och 
underjordiskt garage. Vid en provundersökning 
1982 i ett intilliggande kvarter (kv Mjölnaren) 
hade påträffats en senmedeltida begravnings
plats. Syftet med en kontroll i det nu provunder- 
sökta kvarteret var primärt att söka efter even
tuella lämningar av det till begravningsplatsen 
hörande kapellet. Det kunde vid provundersök
ningen fastställas att några lämningar efter det 
förmodade S:ta Gertrudskapellet (omnämnt 
1543) inte stod att finna inom det planerade 
exploateringsområdet. Det kunde vidare utifrån 
det påträffade fyndmaterialet konstateras att 
området börjat bebyggas först under 1600-talet, 
sannolikt dess senare hälft, och att den äldsta 
kartan från 1695 sannolikt också speglar den 
äldsta ägoindelningen av kvarteret. Tidigare har 
området endast utnyttjats som odlingsmark.
FYND: -
DATERING: 1600-tal och senare.

SKÄNNINGE, BJÄLBOGATAN - MURGA
TAN - JÄRNVÄGSPARKEN 
Fältarbetsledare: Carin Claréus

Antikvarisk kontroll utfördes i samband med att 
televerket skulle lägga ner nya teleledningar i 
centrala Skänninge. I Bjälbogatan schaktade 
man i gamla ledningschakt och inga kulturlager 
kunde iakttagas. I hörnet Murgatan - Mjölbyga
tan, inne på skolgården, iakttogs rester av en 
husgrund, 1700-1800-tal. Däri påträffades te
gel, yngre rödgods, kritpipskaft, slaktavfall 
m m. I Murgatan var schakten endast 0,5 m 
djupa och några kulturlager berördes inte. I 
Järnvägsparken var området utfyllt med senare 
tiders rivningsrester och/eller jord. Inga kultur
lager fanns. I botten vidtog sand.

FYND: yngre rödgods, kritpipor, tegel, slakt
avfall m m.
DATERING: 1700-1800-tal.

SKÄNNINGE. KORPGATAN 
Fältarbetsledare: Carin Claréus

Med anledning av att VA-ledningarna i Korpga
tan skulle bytas ut utfördes en antikvarisk kon
troll i samband med schaktningsarbetena. Föru
tom att gamla schakt togs upp, schaktade man 
även i tidigare ej rörd mark. Schaktet var 2-9 m 
brett, 75 m långt exkl servisschakten, ca 2,4 m 
djupt. Servisschakten var ca 2 m breda, 4-10 m 
långa, ca 2 m djupa. Omedelbart under asfalten 
fanns ett 0,3-0,4 m tjockt sättsandslager, där
under vidtog ett 0,3-0,6 m tjockt raseringslager 
innehållande mindre lager, inom vilka olika 
byggnadsnivåer kunde urskiljas, bl a genom oli
ka lergolvsnivåer. Under kulturlagren vidtog 
först infiltrerad sand. därunder ren sand. På 
några ställen syntes stolphål nergrävda i den 
rena sanden. Även rester av en träkonstruktion 
(lår, binge el dyl) fanns bevarat i form av för
multnat trä i kulturlagret. I östra delen av schak
tet påträffades anhopningar av keramik av yng
re rödgodstyp samt mängder av grönt glas, mest 
från flaskor. Dessa kan troligen dateras till 
1600-1700-talen. Kulturlagren innehöll ytterst 
få fynd: lite djurben, enstaka läderspillsbitar, 
enstaka keramikbitar, stengodsskärva.

I det längsta servisschaktet, vinkelrätt mot 
Korpgatan, syntes tre brandhorisonter. Det un
dersta låg direkt på den rena sanden i botten av 
schaktet. Detta kan möjligen vara spår efter 
svedjebränning. I schaktets östra kant vid kors
ningen Västra Kyrkogatan, Follingegatan, 
Korpgatan, syntes Korpgatans äldre gatunivå i 
form av kullersten. Korpgatan var då endast ca 
3 m bred. Även Follingegatan var tidigare be
tydligt smalare, vilket två undre gatunivåer vi
sade. Under nuvarande gatunivå påträffades 
den övre 0,6 m under asfalten. Den bestod av 
kullersten. Ca 0,3 m därunder visade sig den 
undre nivån i form av ett lager med mindre 
stenar och sand. Båda dessa lager tyder på att 
gatan har varit ca 2,5 m bred.

FYND: rödgods, stengods, lite läderspill, glas, 
djurben.
DATERING: medeltid?-1600-1700-tal.
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SKÄNNINGE, KV PRELATEN 19. ETAPP 
III
Fältarbetsledare: Kenneth Svensson
Med anledning av planerad nybyggnation utför
des en provundersökning för att fastställa om 
medeltida kulturlager skulle komma att berö
ras. Det aktuella tomtavsnittet är beläget ca 
25 m sydost om den medeltida Vårfrukyrkan. 
På den äldsta stadskartan, från 1713, saknar 
detta parti beskrivning. Provundersökningen 
visade att den äldsta bebyggelsen på platsen 
härrör från 1600-talet, vilket också visat sig vid 
tidigare undersökningar. Denna bebyggelse 
kom att ödeläggas i samband med den stora 
stadsbranden 1718. Under medeltiden fanns här 
ingen bebyggelse utan marken har utnyttjats för 
andra ändamål, t ex odling. Ovanpå den orörda 
mjälan finns ett avsatt lager, 0,15 m tjockt, be
stående av myllablandad sand.

FYND: -
DATERING: 1600-tal och senare.

SKÄNNINGE, TRÄDGÅRDSGATAN, 
GULLRINGSGATAN, PUKEBACKSGA- 
TAN.BORGARGATAN M FL 
Fältarbetsledare: Carin Claréus

Med anledning av att ett nytt ijärrvärmesystem 
skulle nedläggas inom centrala Skänninge utför
des antikvarisk kontroll i samband med schakt- 
ningsarbetena. Till största delen schaktade man 
i orörd mark. Ca 880 m schakt kontrollerades. 
Vissa delar dokumenterades särskilt noga. 
Schaktbredden var 1,4 m och djupet 1,2-1.4 m. 
De gator och platser som kontrollerades och 
delvis dokumenterades var Trädgårdsgatan, 
Gullringsgatan, Pukebacksgatan, delar av kv 
Skenabron, Ågatan/Vadstenagatan, Vadstena- 
gatan/Motalagatan (kv Hembygdsparken, kyr
kogård mellan 1813-1850). Borgargatan, delar 
av kv Holmen och Lindbladsskolans skolgård.

I schaktet utmed Vadstenagatan vid Hembygd
sparken påträffades ett antal kistor med skelett. 
De 27 skeletten som grävdes bort bestod av 
både barn och vuxna. Ytterligare kistnedgräv- 
ningar kunde iakttas i sanden, men behövde ej 
tagas bort, då man successivt kunde schakta

grundare inom kyrkogårdsområdet. Kyrkogår
den anlades 1813 som församlingskyrkogård 
och begravningarna upphörde 1850. På 1970- 
talet togs de flesta gravstenarna bort.

De kraftigaste kulturlagren påträffades i Träd
gårdsgatan, Gullringsgatan och Pukebacksga
tan. I Trädgårdsgatan fanns under kullerstens- 
nivån, strax under asfalten, ett 1800-talsrase- 
ringsskikt. Under detta framkom kulturlager, i 
vilket man tydligt kunde urskilja tre golvnivåer i 
form av lergolv och syllstenar. I Pukebacksga
tan schaktades i västra kanten, på gränsen till 
ett tidigare grävt schakt mitt i gatan. Vid den 
tidigare schaktningen hade man påträffat ske
lettrester, och man förmodade att skelett skulle 
påträffas även nu. Det visade sig dock, att grän
sen för den medeltida begravningsplatsen som 
tillhörde Allhelgonakyrkan, troligen samman
föll med gränsen mellan de båda schakten. I 
slutet av schaktet mot norr, ungefär mitt på 
Pukebacksgatan, tog kulturlagren slut och den 
naturliga sanden tog vid. De kulturlager som 
fanns i södra delen mot Gullringsgatan. var till 
stor del störda av 1600-1700-talsbebyggel seres
ter. I Gullringsgatan ner mot ån saknades me
deltida kulturlager. Här har man på 1600-talet 
schaktat bort den branta strandbrinken ner mot 
ån, och fyllt ut med jord och annat för att få en 
plan yta att bygga på. Gränsen för urschaktning- 
en urskiljdes klart.

I servisschaktet, vinkelrätt mot Gullringsgatan i 
kv Skenabron, påträffades i botten mot den re
na sanden dels stolphål, dels avfallsgropar. 1 en 
av groparna påträffades svartgodskeramik, lik
som i det undre skiktet av kulturlagret intill. I de 
övre lagren påträffades yngre rödgods och 
stengods. Omedelbart under nuvarande marky
ta fanns raseringslager från 1500-1600-talen.

I Borgargatan, som först på 1900-talet togs upp 
som gata, avtog kulturlagren mot ån. Omedel
bart under nuvarande gatunivå fanns rester av 
kraftiga grundstenar, troligen från 1800-talsbe- 
byggelse. Därunder vidtog 0,2 m tjocka kultur
lager, innehållande enstaka djurben och lite 
rödgods. I botten i den rena sanden strax väster 
om Follingegatan påträffades rester av en 
kupolugn, ca 1 m i diam. med bränd lera och 
slagg. Förutom denna fanns avfallsgropar,
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stolphål och mörkfärgningar. I en avfalisgrop 
påträffades flinta.

På skolgården till Lindhagensskolan påträffa
des i botten av ett schakt diken och avfallsgro- 
par. I ett av dikena låg mängder av djurben och 
bearbetat ben.

FYND: svartgods, yngre rödgods, stengods, 
kritpipsskaft, flinta, slagg, djurben. 
DATERING: 1200-tal - 1600-1700-tal. Kupol
ugnen eventuellt förhistorisk.

SKÄRKINDS SN. BÄCKEBY, FORNE 260, 
358, SAMT INTILLIGGANDE BOPLATS
LÄMNINGAR
Fältarbetsledare: Carin Claréus, Inga Ullén

Prov-, del- och totalundersökning föranledda av 
en planerad utvidgning av nuvarande E4:an, 
sträckan Linköping-Norrköping. Vid Bäckeby 
genomfördes en totalundersökning av en treudd 
(fornl 358) och en delundersökning av en sten
sträng (fornl 260) samt av intilliggande boplats
lämningar bestående av ett 20-tal härdar och 
sotfläckar. Både treudden, boplatslämningarna 
och stensträngen kan sannolikt dateras till äldre 
järnålder.
FYND: -
DATERING: äldre järnålder.

SKÄRKINDS SN, VIGGEBY, FORNL 87 
Fältarbetsledare: Carin Claréus, Inga Ullén
Med anledning av uppsättandet av kraftled- 
ningsstolpar inom fornl 87, ett stensträngsområ- 
de, har en delundersökning skett. Fornl 87 be
står av en till större delen sammanhängande 
agglomeration av stensträngar med minst två 
angränsande sannolika odlingsytor, två fägator 
och fem vattenhål. Inom fornlämningen delun- 
dersöktes en av stensträngarna i områdets östra 
begränsning samt intilliggande ytor på båda si
dor om stensträngen. Den berörda stensträngen 
visade sig vara flerradig och enskiktad. Intill 
och delvis under stenarna påträffades röjnings- 
kol. Ca 2 m väster om stensträngen framkom en

härd. I övrigt fanns kolstrimmor och skärviga 
stenar i schakten.
FYND: kol.
DATERING: med ledning av stensträngarnas 
traditionella datering troligen äldre järnålder.

SÖDERKÖPING, KV BRYGGAREN 1 OCH 
2
Fältarbetsledare: Margareta Hasselmo, Sten 
Tech
Undersökning utförd på grund av planerade nya 
banklokaler. Byggnationen skulle dels omfatta 
ett bankvalv i kvarterets mitt, dels ett antal 
lättare byggnader utmed Skönbergagatan och 
Östra Parkgatan. Eftersom bebyggelsen utmed 
Skönbergagatan och Östra Parkgatan skulle 
uppföras på platta och därmed inte beröra de 
underliggande medeltida kulturlagren, kom den 
aktuella undersökningen inom kvarteret helt 
och hållet att koncentrera sig till den yta som 
skulle omfattas av bankvalvet - en yta på sam
manlagt 72 nr (6 x 12 meter). Ett ca 0,5 m tjockt 
raseringslager grävdes bort med maskin. Det 
översta, någorlunda bevarade bebyggelseskik
tet dateras preliminärt till 1400-talet. Samman
lagt dokumenterades fem olika bebyggelsehori
sonter omfattande perioden från tidigt 1200-tal 
tom 1400-talet. Det medeltida kulturlagret va
rierade i tjocklek från 1,6 till 2,1 m.
I förhållande till Skönbergagatan hade bebyg
gelsen under medeltiden en något annorlunda 
orientering jämfört med idag. Diagonalt tvärs 
genom kvarteret fanns under medeltiden en 
mycket smal gränd, parallellt med nuvarande 
Östra Parkgatan. Längs med gränden låg tätt 
med olika byggnader. Byggnaderna och grän
den hade samma läge bebyggelseskikt för be
byggelseskikt vilket pekar på stabilitet i tomtin
delningen. Eftersom de äldsta bebyggelseres
terna, de som låg mot bottenleran, till stora 
delar var upprivna (och sannolikt återanvänts) 
är det svårt att avgöra om denna tomtindelning 
fastlagts redan när den första bebyggelsen eta
blerades i området, det vill säga under tidigt 
1200-tal, eller först senare under 1200-talets 
mitt. Bebyggelsen i området har huvudsakligen 
utgjorts av bostadshus och tillhörande ekono
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mibyggnader. Möjligen kan en av byggnaderna, 
som innehöll två ugnar, ha varit någon form av 
bageri, vilket också fyndet av en liten bakhåll 
skulle kunna tyda på. Bostadshusen verkar hu
vudsakligen ha varit knuttimrade. Den enda 
säkra skiftesverkskonstruktionen som påträffa
des var en rektangulär avfallsbinge eller avträ
de.

Eftersom ingen bebyggelse äldre än tidigt 1200- 
tal påträffades inom den utgrävda ytan men där
emot i en provgrop (1979) strax norr därom, 
närmare Storån, kan man anta att 1100-talsbe- 
byggelsen varit koncentrerad till kvarterets nor
ra del. Detta understryker Storåns betydelse för 
den äldsta bebyggelsens lokalisering. Ett annat 
viktigt resultat från undersökningen är att Sö
derköping redan under tidigt 1200-tal omfattade 
stora delar av den nuvarande stadskärnan.

Fyndmaterialet från kv Bryggaren omfattar ca 
900 fyndnummer. Fyndmaterialet domineras av 
trä och läder. De flesta träföremålen har an
vänts inom hushållet. Läderföremålen är fram
för allt skor och knivslidor. En knivslida är inte 
av det vanliga materialet läder, utan av trä. 
Knivslidan som är ovanligt grov har antagits 
höra ihop med en slaktarkniv och kan dateras 
till senare delen av 1200-talet. Längs ena långsi
dan finns en rad runor inristade med ordalydel
sen Olafr umilR, ungefär "Olof den elake" (?). 
En annan stor fyndgrupp utgörs av keramik, 
mest enstaka krukskärvor. Mellan två byggna
der påträffades dock ett helt oskadat stengods
krus som tillverkats i Tyskland under 1200-ta- 
lets senare del. Ytterligare ett fynd som bör 
nämnas är delar av ett medeltida klädesplagg, 
en s k kjortel av vävt ylletyg av typen Bock- 
stensmannens dräkt (Varbergs museum). Bock- 
stensmannens dräkt har daterats till tidigt 1300- 
tal medan dräkten från Söderköping preliminärt 
kan dateras till tidigt 1200-tal.
FYND: ca 900 F-nr, främst av trä och läder; 
keramik; kjortel av ylletyg.
DATERING: 1200-tal-1400-tal.

SÖDERKÖPING, KV KÖPMANNEN 1 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

Provundersökning utförd med anledning av pla
nerad nybebyggelse, lätta parhus på ej djup- 
schaktad grund. Undersökningsplatsen var be
lägen i det s k Hagakvarteret ca 100 m söder om 
den medeltida stadens centrum; hamnplatsen 
vid Lillans och Storåns sammanflöde. På tom
ten upptogs tre provrutor om 4 x 5 m. I de två 
provrutorna inne på gårdsplanen var kulturla
gret ca 1,4-1,6 m tjockt, men upp till 0,7 m av 
detta var eftermedeltida. Mellan kulturlagret 
och bottenleran var dessutom ett 0,2-0,3 m 
tjockt infiltrerat lager. Kulturlagret innehöll 
ringa mängder av träflis och gödsel samt över
huvudtaget relativt få fynd och djurben. I en av 
rutorna framkom en avfallsränna med pålade 
sidor av samma slag som tidigare framkommit 
längre söderut i kvarteret. Egentliga huskon
struktioner saknades. I den tredje provrutan 
mot gamla Skolgatan och S:t Larskyrkan var 
kulturlagret ca 1,4 m tjockt varav 1,2 m medel
tida. Här fanns två skikt av brända huskon
struktioner, varav en med en större eldstad. 
Huskonstruktionerna kan dateras till 1200- och 
1300-talen. I kulturlagret som här var mera göd- 
selbemängt och innehållande mera träflis och 
djurben påträffades en del sågat avfall från ben
hantverk. Undersökningen slutföres med ytter
ligare en provruta när bebyggelsen på gårdens 
norra sida har rivits.

FYND: benspill, träflis, djurben bl a. 
DATERING: 1200-och 1300-tal.

SÖDERKÖPING. KV PILGRIMEN 8 OCH 9 
Fältarbetsledare: Sten Tesch
Provundersökning på grund av planerad nybe
byggelse av två parhus, varav ett med gaveln 
mot ån och ett utmed Skönbergagatan. För var
je hus upptogs en provruta om 2 x 3 m med 
grävmaskin. Alldeles mot bottenleran, ca 0,5 m 
under markytan, fanns ett lerigt diffust och om
kring decimetertjockt medeltida kulturlager 
samt mycket fragmentariskt bevarade trärester. 
Några medeltida kulturlager är ej tidigare doku
menterade i kvarteret.

Inom ramen för provundersökningskostnader- 
na undersöktes i samband med grundschakt-
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ningen ytan för det först planerade huset mot 
ån. Undersökningsytanomfattade 18x9 m. dvs 
162 m:. Härvid framkom i schaktets sydöstra 
del en huslämning; ett mycket fragmentariskt 
bevarat plankgolv. Huset hade ej någon klar 
avgränsning i form av några klart urskiljbara 
väggsyllar. ca 4 x 6 m av huset låg inom schak
tet. Däremot hade huset en välbyggd 2 x 2 m 
stor eldstad, en stenläggning på vilken sannolikt 
stått en mindre ugnskupol av lera. Strax väster 
om huset låg ett dike, ett avfallsdike ner till ån 
som också kan ha haft funktion av tomtgräns. 
Dikets sidor var delvis fodrade med brädor.

I anslutning till huslämningen och i det utanför 
liggande kultgurlagret påträffades ovanligt rik
ligt med keramikskärvor: äldre rödgods, yngre 
svartgods och ej sintrat stengods, vilket enty
digt pekar på en högmedeltida datering, 1200- 
talet - början av 1300-talet. Den äldre rödgods- 
keramiken uppvisade en hög kvalitet med en rik 
dekor av rullstämplar, bladfjäll och ”hallon”. 
Dessutom påträffades bl a glaserat golvtegel, 
knivar, spänne, ett par benkammar och sågat 
benspill (hantverksavfall) och mycket djurben 
(matavfall). Fynden var av samma karaktär i 
diket, men här fanns också inslag av eftermedel- 
tida keramik.

FYND: keramik, knivar, spänne, kammar, be
nspill, djurben, golvtegel.
DATERING: 1200-och 1300-tal.

SÖDERKÖPING, KV PILGRIMEN 8 OCH 9 
Fältarbetsledare: Sten Tesch
Fortsatt undersökning för parhuset utmed 
Skönbergagatan (se ovan). Undersökningen fö
retogs i samband med grundschaktningen av 
den ca 17,5 x 9,5 m stora exploateringsytan. 
Bottenleran låg endast 0,6-0,9 m under nuva
rande markyta. Det tunna 0,1-0,3 m tjocka kul
turlagret var kraftigt stört av tidigare bebyggel
se på platsen. Kulturlagret hade närmast karak
tären av infiltrerad lera med någon träflis. Fynd 
och fragmentariska byggnadsrester av trä var 
här mycket fåtaligare än på exploateringsytan 
mot ån. Endast den västra delen av kulturlagret 
var högmedeltida. medan den östra syntes vara 
eftermedeltida. Det avloppsdike vinkelrätt mot

ån som framkom vid den tidigare undersökning
en hade sin fortsättning även på den nu under
sökta tomten. Dessutom kunde här konstateras 
att diket löpt i en gränd och varit täckt av en nu 
starkt förmultnad 1.8 m bred kavelbro.
FYND: relativt fåtaliga.
DATERING: högmedeltid och eftermedeltid.

SÖDERKÖPING, KV S:T ÖRJAN 
Fältarbetsledare: Margareta Hasselmo, Sten 
Tesch

Undersökning utförd på grund av att kvarteret 
skulle bebyggas med sju lätta parhus på platta. 
Undersökningens främsta syfte var dels att ut
röna hur djupt man kunde grundschakta utan att 
skada kulturlagren och dels att dokumentera 
den medeltida lagerföljden för att i framtiden 
kunna kontrollera eventuella skador i form av 
uttorkning, sättningar och dylikt. Fyra 4 x 6 m 
stora provrutor grävdes i vart och ett av det ca 
50 x 50 m stora kvarterets hörn.

Kulturlagrets tjocklek varierade från 2,3 till 
3,1 m. Sammanlagt framkom fyra till sju bebyg
gelseskikt i varje ruta. Bebyggelselämningarna 
var i de flesta fallen knuttimrade huslämningar, 
i de äldsta skikten med de för Söderköping så 
typiska bottensyllarna med trapetsformat tvär
snitt. I ett av husen framkom en ugn och i den 
östra provrutan låg en rumsindelad byggnad i 
ett par skikt som hade ett ovanligt väl lagt trä
golv av halvmeterbreda plankor. Av byggnads- 
lämningar framkom dessutom ett par rektang
ulära avfallsbingar eller avträden i skiftesverk, 
en brunn i samma teknik samt en tvärgränd eller 
gårdsinfart vinkelrätt från Hospitalsgatan in i 
kvarteret (kavelbro). Det äldsta bebyggelses
kiktet kan dateras till 1200-talets första hälft. 
Kulturlagrets tjocklek avtog med avståndet från 
stadens centrum, vilket också kan sägas om 
antalet bebyggelseskikt. Bottennivåerna utmed 
kv S:t Örjans nordvästra del visar att här ur
sprungligen funnits en naturlig sänka, kanske 
ett litet flöde ner mot Lillån.

En del av fynden kan berätta något om bebyg
gelsens karaktär i kvarteret. Bl a påträffades i 
den norra provrutan ett avklippt avfall från en 
kopparsmeds verksamhet. 1 den östra provru-
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tan mot Hospitalsgatan påträffades mycket rik
ligt med läderavfall. Hospitalsgatan benämndes 
år 1388 Skomakargatan och vid flera arkeologis
ka undersökningar i Hospitalskvarteret har man 
funnit att läderhantverk varit koncentrerat till 
just denna del av staden.

FYND: hantverksavfall.
DATERING: 1200-tal.

SÖDERKÖPING, ÅGATAN 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

I samband med arbetet för en ny serviceledning 
för VA till kv Forseman gjordes en arkeologisk 
undersökning och kontroll. Det 8,5 m långa och 
2-3 m breda schaktet grävdes från den kulver- 
terade Lillån i Ågatans mitt och fram till tomt
gränsen. Kulturlagren kom ej till sin helhet att 
beröras av arbetet. De var också skadade av 
äldre ledningsschakt. Ett 15 m långt och smala
re schakt i vinkel med det förra, i trottoaren 
grävdes ej på sådant djup att kulturlagret kom 
att beröras. Det metertjocka kulturlagret liksom 
det överliggande omrörda lagret var till stor del 
utfyilnadslager i Lillans kant. Först i kulturla
grets övre del framkom enklare och dåligt beva
rade träkonstruktioner från omkring år 1400. 
Undersökningsområdet var beläget i anknyt
ning till den breda medeltida hamnbassängen 
vid Storåns och Lillans sammanflöde och Råd
hustorget.
FYND: -
DATERING: 1400-tal.

SÖDERKÖPING, ÅPROMENADEN 
Fältarbetsledare: Carin Claréus
Med anledning av att befintlig spillvattenled
ning skulle bytas ut utmed hela Åpromenaden, 
utfördes antikvarisk kontroll i samband med 
schaktningsarbetena. Ledningsschaktningarna 
påbörjades invid kv S:ta Ragnhild och följde 
Äpromenaden hela vägen fram till kv Kung Jo
han. Schaktet grävdes mestadels i tidigare gräv
da schakt. Det var ca 2 m brett, ca 585 m långt

och ca 2,5 m djupt. Den ursprungliga markytan 
bestående av sand eller lera låg ca 0,75-1,5 m 
under nuvarande markyta. Nära hörnet Åpro
menaden/Färgaregränd framkom kulturlager. I 
profilkanten syntes ett 0,2 m tjockt fett, svart 
lager, ca 0,7 m under nuvarande markyta. Nå
gra fynd påträffades dock inte. Vid hörnet till 
Hagatorget syntes i profilkanten stenskoningen 
mot ån. I schaktväggen mot Hagatorget iakttogs 
endast påförda raseringslager. Efter Hagatorget 
grävdes bredare schakt, vilket medförde att 
orörda lager berördes. I schaktväggen mot "sta
den" syntes mörka feta lager från tidigare utfyil
nadslager. I botten syntes delar av en rustbädd 
av dels ris och pinnar, dels nerslagna pålar. 
Över detta hade man fört på olika lager, bl a 
kulturlager som man fraktat dit i samband med 
att området vid ån byggdes ut. I slutet av Åpro
menaden, vid kv Kung Johan, syntes spår i 
schaktväggen mot ån av två lägre "gatu"nivåer 
av rundade mindre stenar i grus och sand. Den 
övre ca 0,4 m under nuvarande markyta, den 
undre ytterligare 0,5 m ner, dvs 0,9 m under 
nuvarande marknivå.

FYND: yngre rödgods, stengods, slagg, djur
ben.
DATERING: Åpromenaden har fyllts upp och 
byggts till under olika perioder. Som promenad
stråk tillkom den möjligen under 1700-1800-ta- 
let då stenskoningen mot ån troligen tillkom. 
Utfyllnadslagren kan dateras till mellan medel- 
tid(?) och 1700-1800-tal.

VADSTENA, KV BORGAREN 
Fältarbetsledare: Carin Claréus
Med anledning av att utbyte av VA-ledningar 
skulle ske, utfördes en antikvarisk kontroll i 
samband med schaktgrävningen. Schaktet 
grävdes i ett redan tidigare grävt område, och i 
botten påträffades de gamla VA-ledningarna. 
Schaktet var ca 15 m långt, 0,7 m brett och
1,6 m djupt. På en nivå 1,35 m under nuvarande 
markyta påträffades lera. För övrigt bestod fyll
ningen bara av omrörda matjordslager. Inga 
fynd påträffades.
FYND: - 
DATERING: -
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VADSTENA, KV HÄROLDEN 4 
Fältarbetsledare: Ylva Roslund
Provundersökning utfördes på grund av plane
rad nybyggnation inom kvarteret, vilket ligger 
centralt inom den medeltida stadens utbred
ning. Vid undersökningstillfället hade inte det 
hus rivits där ny byggnad skulle uppföras, var
för endast en innergård var tillgänglig för under
sökning. Ett långt schakt i sydostlig-nordvästlig 
riktning samt två korta schakt upptogs. I det 
längre schaktets sydöstra del framkom under ca 
I m tjocka raseringsmassor ett 0,6 m tjockt 
gödselblandat kulturjordslager med byggnads- 
rester av ett ca 3,5 m brett hus, av vilket ett 
hörn påträffades i schaktet. Detta lager sluttade 
neråt mot nordväst. I nordvästra hörnet av 
schaktet framkom tre 0,6 m stora stenar - med 
kalkbruk - vilande på svart grus med en pack
ning av 0,1-0,2 m stora stenar, och stockar lig
gande i öst-sydostlig och väst-nordvästlig rikt
ning. De tre större stenarna kan ha utgjort ett 
fundament till ett stenhus. Förmodligen har trä
konstruktionen och stenkonstruktionen tillhört 
samma bebyggelseskikt. Under detta bebyggel
seskikt framkom ytterligare ett skikt med mer 
eller mindre gödselblandade lager och mot bot
ten med stark träflisinblandning, särskilt i den 
sydöstra delen av schaktet. Åt nordväst var 
skiktet mer homogent bestående av gödselblan- 
dad kulturjord med enstaka träflis. I detta skikts 
nordvästra del, direkt på den sterila leran fanns 
en stockbädd i ost-sydostlig, väst-nordvästlig 
riktning.

FYND: enstaka kritpipsfragment, skärvor av 
yngre rödgods och läderfragment: i det övre 
skiktet en skosula av oxmuletyp och i det undre 
skiktet en stengodsskärva med saltglasyr. 
DATERING: 1400-1600-tal.

VADSTENA, KV HÄROLDEN 4 
Fältarbetsledare: Ylva Roslund

Det tidigare provundersökta området (se ovan) 
förbereddes för nybebyggelse samma år. Det 
västra huset längs Helgeandsgatan och det 
mindre längs Bakgatan revs. Resultaten från 
provundersökningen orsakade att byggnadsrit

ningarna justerades. I stället för pålar skall hu
sen vila på platta. De nya husen skulle ha sam
ma placering som de rivna husen, men bli ca 3 m 
bredare. Tack vare de nya byggplanerna utför
des endast antikvarisk kontroll av schaktnings- 
arbeten för platta och ledningsdragningar. Dia
gonalt från hörnet Bakgatan-Helgeandsgatan 
och ca 10 m österut grävdes med maskin ett 
knappt 2 m brett och 1,5 m djupt schakt för 
ledningar under grundplattan. I detta schakt 
framkom ca 0,5 m under marknivån två skikt: 
en kullerstensläggning med överliggande trä
konstruktion bestående av underliggare till trä
golv, vilket endast var fragmentariskt bevarat, 
samt ca 20 cm under kullerstensläggningen yt
terligare ett trägolv i samma riktning som över
liggande, i nordväst-sydostlig riktning, alltså i 
linje med nuvarande gatunätet. Skikten åtskilj
des av kulturjord. Under dessa skikt framkom 
ett 0,9 m tjockt kulturjordslager med en del 
huggspån, och därunder påträffades ett ca 
0,2 m tjockt grusblandat infiltrerat lerlager. I 
den sterila leran fanns en hel del sten, ca 0,1 m 
stora. Steril lera påträffades i schaktets västra 
hörn, där ett djupare hål gjordes för en betong
trumma.
FYND: i det övre skiktet med kullerstenslägg
ningen påträffades 1700-talsporslin med bl a blå 
blommotiv.
DATERING: det undre skiktet som motsvara
de provundersökningens schakt I:s övre skikt 
daterades till 1500-tal.

VADSTENA, KV RÅDMANNEN 4 
Fältarbetsledare: Carin Claréus

Med anledning av att ett nytt bostadshus skulle 
uppföras utfördes en provundersökning för att 
konstatera om några medeltida kulturlager 
fanns inom exploateringsområdet. Ett 10 m 
långt, ca 1,5 m brett och ca 1 m djupt schakt 
drogs parallellt med Huvudstagatan inom områ
det för den blivande byggnaden. Några medelti
da kulturlager kunde inte iakttagas. Däremot 
påträffades i västra delen av schaktet rester av 
ett mycket förmultnat plankgolv och rester av 
några syllstenar. Golvet härrör från en byggnad 
troligen från 1600-1800-talen.
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Fig 28. Vadstena slott, översikt över pelarsalens norra halva. Lägg märke till den igensatta spisen i hörnet vid 
fönstret. Foto Carin Claréus.
GeneraI view of the pillared hall, northern section. Note the walled in fireplace in the corner by the window.

Fig 29. Pelarsalens norra del. Tegelgolvet är borttaget, delar av det ligger i högar. Under tegelgolvet ligger ett 
plankgolv av handbilade furuplankor. Foto Carin Claréus.
The pillared hall, northern part. The tiled floor has been removed, and part of it is stacked in piles. Under the 
tiled floor there was a planked floor with hand-squared planks.



FYND: i raseringslagret, som hörde tillbyggna
den, kritpipsskaft, yngre rödgods, porslin, djur- 
avfall, en fönsterhake av järn samt en timmer
yxa - en s k bila.
DATERING: 1600-1800-tal.

VADSTENA, VADSTENA SLOTT 
Fältarbetsledare: Carin Clärens
I samband med landsarkivets ombyggnad i den 
östra delen av Vadstena slott, har fortsatta 
byggnadsarkeologiska undersökningar ägt rum. 
I källarplanen har dels rester av de medeltida 
kulturlagren från byn Sanden delundersökts, 
dels har grundstenar från slottsbygget tagits 
fram. Dessa grundstenar pekar på att slottet 
planerades att bli smalare än vad som blev fal
let. I en annan källare undersöktes en avlopps- 
kulvert som förband slottets östra prevéer med 
vallgraven i norr. Kulverten var byggd av tukta
de sandstensplattor, tätt hopfogade, bildande 
ett tunnvalv.

På plan 2, 1 trappa upp, har man i pelarsalen - 
slottets gamla borgstuga - lyft ut golvbelägg
ningen. Vid undersökningen kunde konstateras 
att tre olika golvnivåer fanns. Överst låg ett 
tegelgolv i fiskbensmönster, troligen ditlagt un
der 1600-1700-talen. Underdel fanns ett plank
golv, med upp till 0,5 m breda och 0,13 m tjocka 
handbilade plankor. Ca 0,2 m under detta fanns 
rester av ett kalkbruk som troligen fogat sam
man ett ursprunligt stengolv. På denna nivå på
träffades också ett 1/2 öres silvermynt från Jo
han III daterat 1587.

På plan 3 gjordes ett genombrott i muren mellan 
slottsbyggnaden och östra rondellen. Man ut
nyttjade en numera igensatt dörröppning och en 
öppen spis gjordes. I muren fanns en spiraltrap
pa som börjar nere i källarplan och som leder 
upp till ett vilplan. Härifrån går dels en rak 
trappa, dels en fortsättning på spiraltrappan. 
Den raka trappan har troligen avslutats med en 
öppning till rondellens tredje våningsplan och 
till vallens krön. Spiraltrappan har antingen lett 
till ett eventuellt fjärde våningsplan i rondellen 
eller varit ämnad att fortsätta till ett blivande 
sådant. Den öppna spisen har troligen aldrig 
använts, eftersom inga spår, vare sig av rököpp
ning eller sot kunde iakttas. Vid genombrottet 
kunde åtminstone tre byggnadsskeden konsta
teras. Möjligen hade en fönsteröppning mot 
slottet funnits som utnyttjades när dörröppning
en gjordes medan rummet mellan slottet och 
rondellen ännu inte fanns. I första skedet bred
das den eventuella fönsteröppningen till en 
dörröppning som går över den raka trappan. 
Teglet vitlackas. Stenmaterialet i muren an
vänds för att fylla igen trappan och man får på så 
sätt ett golv. I andra skedet byggs rummet mel
lan slottet och rondellen. Dörröppningen fylls 
igen. Stenmaterialet plockas in genom rummet 
och väggen sätts igen. Den öppna spisen byggs 
inne i rondellen. Så småningom, i ett tredje 
skede, börjar man bila bort stenfyllningen i trap
pan inne i rondellens rum. Varför? Troligen av 
nyfikenhet för att se vart trappan leder.

FYND: Johan III mynt 1587.
DATERING: Vasatid.
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Katalog över arkeologiska undersökningar 
genom RAGU

Gotland

ALSKOGS SN, BOTE 1:1 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren
Efterundersökning med metallsökare av skatt
fyndplats påträffad 1982. På platsen finns rester 
av en vikingatida och medeltida bosättning.

FYND: mynt, brons- och järnföremål. 
DATERING: 900-1000-tal.

ALSKOGS SN, SNOVALDS 1:9, FORNL 190 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för tidigare påträffad vikingatida silver
skatt (SHM 16181 A, B).
FYND: mynt, del av silversmycke, bronsring. 
DATERING: 1000-tal.

ALVA SN, BINGE 1:6 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren
Del- och efterundersökning med metallsökare 
av fyndplats för vikingatida silvermynt, påträf
fade på 1930-talet. Vid undersökningen upp
täcktes en sönderplöjd och utspridd silverskatt 
från 1000-talet samt rester av en samtida bo
plats. Undersökningen fortsätter.

FYND: mynt, silverring, smycken av brons. 
DATERING: 1000-tal.

ALVA SN, RANGSARVE 1:16, FORNL 54 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för tidigare påträffad vikingatida silver
skatt (GF 9736 mfl.) De inlämnade mynten hä- 
rör förmodlingen från två olika fynd. Undersök
ningen resulterade i upptäckten av två platser i 
samma åker med rester av vikingatida bosätt
ning.

FYND: mynt, smycken mm.
DATERING: 800-1000-tal.

BOGE SN,KYRKOGÅRDEN 
Fältarbetsledare: Waldemar Falck
Antikvarisk kontroll i samband med rivning av 
tillbyggnad till sockenmagasinets västra gavel 
samt restaurering av berörd kyrkogårdsmur.

FYND: - 
DATERING: -

BURS SN, SIGDES 1:46 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning med metallsökare av fynd-
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plats för denarskatt (SHM 12684), påträffad 
1906.

FYND: mynt.
DATERING: 100-tal.

BÄLS SN, GANE 1:1 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för romerska denarer, påträffade på 1920- 
talet men aldrig inlämnade. Undersökningen 
ägde rum även under 1983 och fortsätter under 
1985.

FYND: mynt 
DATERING: 100-tal.

EKEBY SN, NORRA RÖSTADE 2:1, 
FORNE 20
Fältarbetsledare: LeifZerpe

Arkeologisk delundersökning inför en omlägg
ning av skogsmark till åkermark. Fornlämning- 
en utgjordes av en 600 m lång stenvast, de sista 
55 meterna i vastens nordvästra ände berördes 
av omläggningen. Vasten bestod av en enkelrad 
enskiktade gråstenar och block. Provschakt 
grävdes genom vasten. Inga äldre kulturlager 
eller fynd påträffades.

FYND: - 
DATERING: -

ESKELHEMS SN: ESKELHEMS KYRKA 
Fältarbetsledare: LeifZerpe

Schaktkontroll i samband med dragning av el
kabel i kyrkogårdsområdet. Nedriven rest av 
äldre bogårdsmur.
FYND: - 
DATERING: -

ETELHEMS SN, KYRKEBY 1:59 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Undersökning med metallsökare i åker, där 
armring av silver påträffats. Exakt fyndplats 
inte känd. Vid undersökningen registrerades re
ster av förhistorisk bebyggelse med mycket ke
ramik.

FYND: armring av silver, keramik brända och 
obrända ben, djurtänder, slagg, bränd lera, re
cent material.
DATERING: vikingatid (keramiken ej date
rad).

FLERINGE SN, UTÖJA 
Fältarbetsledare: Anna-Lena Gerdin

Undersökningen föranleddes av skadegörelse 
på en förut okänd fornlämning. Denna utgjordes 
av en grav, som anlagts så, att man använt en av 
de i den gotländska kalkstenen så vanliga häll- 
sprickorna. Graven avgränsades på två sidor av 
sprickan medan på de två övriga sidorna kalk
stenar var upplagda i kallmur. I denna påbyggda 
hällspricka med orienteringen nordnordost - 
sydsydväst var två individer en kvinna och en 
man gravlagda med visst tidsmellanrum. Kvin
nan gravlades vid vikingatidens början och 
mannen ungefär 150 år senare. Kvinnan var 
gravlagd med huvudet åt norr. Hon hade en för 
tiden typisk uppsättning dräktsmycken samt 
några andra tillhörigheter. Mannen var gravlagd 
med huvudet åt söder. Han hade för tiden typis
ka manssmycken och tillhörigheter.

FYND: djurhuvudformiga spännen, dosformigt 
spänne, kedjeplattor med kedjor, fiskhuvudfor- 
miga hängen, pärlor, armringar, ringspänne, 
sölja, bältesbeslag, remdelare, pärlspridare, 
kniv, pincett sländtrissa.
DATERING: vikingatid.

FOLE SN, PRÄSTGÅRDEN 1:1, PARKAN
LÄGGNINGEN MELLAN KYRKOGÅR
DEN OCH PRÄSTGÅRDEN 
Fältarbetsledare: LeifZerpe
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Fig 30. En naturlig hällspricka har byggts på och använts som grav för två vikingatida människor, en kvinna och 
en man. Foto Anna-Lena Gerdin.
A structure was erected over a natural fissure in the rock and used as a grave for a man and a woman from the 
Viking Period.

Fig 31. 1 den gotländska kvinnans smyckeuppsättning ingår ofta djurhuvudformiga spännen. Dessa två spännen 
är här fotograferade före rengöring och konservering. Foto Lennart Lindqvist.
The jewellery of the Gotlandic woman often included animalhead brooches.
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Med anledning av en planerad utvidgning av 
kyrkogården genomfördes en provundersök
ning i en parkanläggning mellan kyrkogården 
och prästgården i Fole. En av groparna togs upp 
8 m norr om det tidigare s k sockenmagasinet. 
Ursprungligen stod en medeltida byggnad på 
platsen. I gropen påträffades stenblock och en
staka små tegelflis som kan ha ingått i den bygg
naden. De övriga groparna gav inga fynd.

FYND: tegelflis.
DATERING: medeltid?

FRÖJELS SN, BOSARVE 1:27, KAUFE 1:16, 
PUSER 3:1, 1:8, SÄLLE 1:4, I ANSLUT
NING TILL FORNL 40, 93, 95, 94, 178, 31, 
157, 158.
Fältarbetsledare: Ann-Marie Pettersson
Det fleråriga forskningsprojektet Sälle i Fröjel 
(del av Gotlands Förromerska Järnålder) är in
ne i sitt slutskede. Undersökningarna har fram
för allt inneburit en totalundersökning av ”Vall
hagars södra gravfält”, daterat till ca 400 
f Kr-200 e Kr. Som ett komplement till gravun
dersökningarna företogs undersökningar i form 
av fosfatkartering, provschaktgrävningar och 
terrängstudier för att eftersöka den förromerska 
järnålderns bosättning. Av de totalt 65 upptagna 
provschakten har endast fem givit resultat i 
form av påträffade konstruktioner. En mer in
gående tolkning och diskussion av undersök
ningsresultatet kommer att göras i samband 
med publiceringen av forskningsprojektet Got
lands Förromerska Järnålder, vilken beräknas 
ske 1987-88.

FYND: keramik, knackstenar, kol, ben. 
DATERING: sannolikt sen bronsålder - tidig 
järnålder.

FÅRÖ SN, LAUTER 1:81, S:T OLOFS KA
PELL, KYRKOGÅRDEN 
Fältarbetsledare: Waldemar Falck

Antikvarisk kontroll varvid befanns att samtliga 
ovan mark synliga gravar grävts upp av obehö
riga personer.

FYND: - 
DATERING: -

GAMMELGARNS SN, SKOGBY 4:1 
Fältarbetsledare: Peter Manneke

Antikvarisk kontroll vid avbaning inför grus- 
och sandtäkt. Några mindre gropar, fyllda med 
skärvsten och sotig sand påträffades.
FYND: - 
DATERING: -

GARDE SN, PRÄSTGÅRDEN 1:1 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren
Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för silvermynt, vilka påträffades på 1940- 
talet men som aldrig lämnades in samt utgräv
ning av fyndkoncentrationens centrum. 106 ro
merska denarer hittades samt rester av förhisto
risk bebyggelse, bl a två härdar.

FYND: denarer, svärdsknapp av järn, föremål 
av järn och brons, brända ben, keramik. 
DATERING: romersk järnålder.

GRÖTLINGBO SN, BÖLSKE 1:2, FORNL 
241
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Undersökning med metallsökare av fyndplats 
för vikingatida silverskatt (SHM 2305 m fl).
^YND: silvermynt, ten av silver, bronsfrag
ment, fragment av järnföremål.
DATERING: vikingatid.

GRÖTLINGBO SN, NORRKVIE 1:16 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning av fyndplats för romerskt 
guldmynt, vilket påträffades 1935 (SHM 21018).
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Undersökningen, som utfördes med metallsö
kare, resulterade i att ytterligare fyra guldmynt, 
ett bysantinskt silvermynt, en nyckel och ett 
dräktspänne m m hittades. Mynten påträffades i 
åker och på plats med rester av förmodade ven- 
deltida bebyggelse.

FYND: guldmynt, silvermynt, nyckel, dräkt
spänne mm.
DATERING: folkvandringstid, vendeltid.

GRÖTLINGBO SN, NORRKVIE 1:24 
Fältarbetsledare: Maj vor Östergren

Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för romerska denarer, vilka påträffades 
strax före 1920 men som aldrig lämnades in samt 
utgrävning av fyndkoncentrationens centrum, 
vilken avslöjade rester av bebyggelse från ro
mersk tid och vikingatid. Platsen undersöktes 
med metallsökare även 1983. Sammanlagt hitta
des 187 romerska denarer samt boplatsföremål 
från romersk tid och vikingatid.

FYND: denarer, boplatsföremål av brons och 
järn, keramik, bränt och obränt ben, bränd lera. 
DATERING: romersk tid, vikingatid.

GRÖTLINGBO, UDDVIDE 1:20, FORNL 18 
Fältarbetsledare: Peter Manneke

Undersökning på den södra delen av det stora 
gravfältet Barshalder med anledning av sand- 
stensbrytning. Gravar och osäkra anläggningar 
av mycket varierande form och storlek under
söktes, allt från små oformliga stensättningar 
till stora, påkostade symmetriska gravsättning
ar med regelbundna kistor av liggande sand- 
stensblock eller stående sandstensskivor samt 
utanför centralgravarna liggande stensträngar 
med omgivande flisgångar. Man kunde konsta- 
rera, att gravbyggarna haft respekt för redan 
existerande gravar. Den märkligaste anlägg
ningen för säsongen var en djupt stående rot av 
en avbruten monolith i sandsten i en rektangulär 
inhägnad eller överbyggnad. Det upprättståen- 
de sandstensblocket hade en slät bredsida som

sannolikt har varit ornerad. Det har med andra 
ord varit en stor (och mycket tidig) inhägnad 
bildsten. Strax intill stenen påträffades brända 
ben och krukskärvor. De flesta undersökta gra
varna var tyvärr svårt plundrade.
FYND: fragment av silver-, brons- och benföre
mål samt krukskärvor.
DATERING: ca 200-tal.

HAVDHEMS SN; KVINNAGÅRDA 1:5, 
FORNL 151
Fältarbetsledare: Maj vor Östergren

Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för vikingatida silverskatt (SHM 9318 
mfl). Inom flera områden i samma åker påträf
fades rester av förhistorisk bebyggelse samt re
ster av silverskatten. Strömynt (både denarer 
och vikingatida) hittades även på andra platser i 
åkern.
FYND: fyndområde I: 20+ 1 vikingatida silver
mynt, tre bitar av silver, fingerring av brons, 
flera andra föremål av brons och järn, bryne av 
skiffer, bränd lera, djurtänder samt fragment av 
ben. Fyndområde II: två tyska vikingatida sil
vermynt, tre romerska denarer, två djurhuvud- 
formiga spännen, doppsko, nål till ringspänne, 
två remdelare samt ett viktlod, allt av brons 
dessutom flera andra föremål av brons, järn och 
bly. Fyndområde III: ett redskapsspänne av 
brons, detalj till dräktspänne samt ett mindre 
antal fragment av brons.
DATERING: I: 1000-tal, II: 100-tal samt 1000- 
tal, III: vikingatid.

HAVDHEMS SN, RANGVALDS 1:10, 
FORNL 153
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Undersökning av fyndplats, för arabiskt silver
mynt med hjälp av metallsökare, varvid en sön- 
derplöjd och utspridd silverskatt från 1000-talet 
påträffades. Vid en mindre utgrävning av fynd
koncentrationens centrum hittades rester av 
själva skattgömman. Ett par förmodade stolp-
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Fig 32. Grötlingbo sn. Uddvide. En av de symmetriska anläggningarna (ca 17 m d.) vid det stora gravfältet i 
Barshaider. 1 centralgraven påträffades två plundrade kistor med skelettdelar. Flygfoto Peter Manneke.
One of the symmetrical foundations. In the central burial two robbed coffins with fragmentary skeletons were 
found.
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hål registrerades även men undersöktes inte 
närmare. Vid undersökningen framkom ett 
stort antal boplatsföremål.

FYND: 234+13 silvermynt, 13 bitar av silverfö
remål, fragment av beslag till knivslida eller 
skinnpung med förgylld ornamentik och niello, 
tre hjärtformiga beslag av silver, fragment av 
pärla, dräktnål, fragment av botten till ett dos- 
formigt spänne och ett djurhuvudformat spän
ne, remdelare allt av brons. Dessutom flera and
ra föremål av brons järn och bly samt fragment 
av ben och djurtänder.
DATERING: vendel och vikingatid. Silver
skatten daterad till mitten av 1000-talet.

HAVDHEMS SN, SIGERS 2:1 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren
Undersökning med metallsökare av mörkfärgat 
område i åker, vilket visade sig vara sönderplöj- 
da rester av en vikingatida bebyggelse.

FYND: silvermynt, djurhuvudformat brons
spänne, tre dräktnålar, järnföremål. 
DATERING: vikingatid.

HEJDE SN, SIGSARVE 1:3, FORNE 121 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning med metall sökare av fynd
plats för vikingatida silverskatt (SHM 16077 
mfl).

FYND: silvermynt, bit av brakteatinfattning av 
silver, danskt silvermynt 1627, brons och järn
föremål.
DATERING: vikingatid, 1600-tal.

HEMSE SN, OCKSARVE 2:1, FORNE 64 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren
Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för vikingatida silverskatt (SHM 16504). 
Ytterligare mynt samt ett stort antal föremål av 
boplatskaraktär påträffades.

FYND: silvermynt, djurhuvudformat spänne, 
fragment av ringspänne, dräktnål, soija, två be
slag, detalj till spänne, keramik.
DATERING: vikingatid, eventuellt medeltid.

HEMSE SN, TJÄNGDARVE 4:1, FORNE 59 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren
Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för Gotlands största denarskatt (SHM 
4391 mfl) ett guldarmband (SHM 19141). Un
dersökningen resulterade inte i att fler mynt 
påträffades men däremot ett antal föremål av 
boplatskaraktär.

FYND: föremål av boplatskaraktär. 
DATERING: folkvandringstid, vendeltid.

KÄLLUNGE SN, SÄGGEBY 1:8, FORNE 9 
Fältarbetsledare: Leif Zerpe

Med anledning av en planerad omläggning av ett 
mindre skogsområde till åkermark utfördes en 
arkeologisk undersökning. En fornlämning 
fanns registrerad i form av en stensträng. Sten
strängen bildade en öppen fyrkant på tillsam
mans 195 m. Provschakt grävdes genom sten
strängen på fem olika punkter. Inga äldre kul
turlager eller fynd hittades.

FYND: - 
DATERING: -

LUMMELUNDA SN, BÜRGE 1:69 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning med metallsökare av Got
lands största vikingatida silverskatt påträffad 
1967.

FYND: mynt, bronsföremål.
DATERING: vikingatid.
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Fig 33. Skelettgrav från vikingatid, Nyhamn, Lummelunda sn. En cirka tjugoårig individ (man?) 
gravlagd på mage intill strandbl inkens kant. Foto Anna-Lena Gerdin.
Inhumation burial from the Viking Period. A c. 20-year old person (male?) placed face-down at the 
edge of the bank above the beach.

LUMMELUNDA SN, BURGE 1:69 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för vikingatida silverskatt påträffad 1972.
FYND: mynt.
DATERING: vikingatid.

LUMMELUNDA SN, NYHAMN, FORNL87 
Fältarbetsledare: Anna-Lena Gerdin

Arkeologisk undersökning föranledd av att en 
fossilletande turist hittade ett kranium, som låg 
ytligt i strandklappern strax intill några stensätt- 
ningar. Vid undersökningen påträffades resten 
av skelettet. Det härrör från en cirka tjugoårig 
individ (man?), som låg på mage med en hugg- 
kniv under sig.
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LÄRBRO SN, ANGELBOS 1:77 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Ett silvermynt från omkring 1400 hade påträf
fats i en schakthög vid en byggarbetsplats. Yt
skiktet i jordhögen undersöktes med metallsö
kare, varvid mynt från 1500- och 1700-talet samt 
ett spänne av mässing hittades. Den plats vari
från jorden tagits är mumera parkeringsplats 
och kulturlagren bortschaktade. En undersök
ning av platsen ansågs därmed vara meningslös.

FYND: mynt, mässingsspänne.
DATERING: 1300-1700-tal.

MÄSTERBY SN, AMMOR 1:19, FORNL 25, 
64
Fältarbetsledare: Maj vor Östergren
Undersökning med metallsökare av flera fynd
platser i samma åker, dels med arabiska silver
mynt och bronsföremål, dels med medeltida fö
remål av boplatskaraktär, vilka lämnades till 
inlösen på 1940-talet. Undersökningen resulte
rade i att fyra olika områden med rester av 
bosättning kunde registreras. Ytterligare ett an
tal arabiska mynt påträffades, samt en armbygel 
av silver och ett flertal bronsföremål. Fornläm- 
ningsnummer 25 har placerats i fel åker.

FYND: arabiska mynt, armbygel av silver, 
bronsföremål, föremål av boplatskaraktär. 
DATERING: vendel-, vikingatid, 1400-1600- 
tal.

NÄS SN, Pilgårds 2:1, FORNL 156 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren
Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för vikingatida silverskatt (SHM 5335 m 11)

FYND: mynt, pärla av silver.
DATERING: vikingatid.

NÄS SN, LINGSARVE 1:4, FORNL 65 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

FYND: arabiskt silvermynt.
DATERING: vikingatid.

Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för vikingatida silverskatt (SHM 9089 m fl)

NÄS SN, RANGSARVE 5:1, FORNL 66 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för vikingatida silverskatt (SHM 14377)

FYND: mynt.
DATERING: 900-tal.

SLITE SN, KV EJDERN. UNGKARLSHO
TELLET
Fältarbetsledare: Peter Manneke, Leif Zerpe
Antikvarisk kontroll i samband med fjärrvärme- 
utbyggnad i Slite köping. I denna etapp kontrol
lerades tre schakt, bl a en i närheten av Slite 
torg, där tidigare ett vikingatida gravfält har 
undersökts. Inga kulturlager eller gravar påträf
fades.

FYND: - 
DATERING: -

STENKYRKA SN, GARDE 1:28 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren
Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för vikingatida silverskatt (SHM 21401 
mfl).

FYND: mynt.
DATERING: vikingatid.

STÅNGA SN, BOSARVE 1:55, FORNL 69 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren
Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för vikingatida silverskatt (SHM 22468)
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FYND: mynt. 
DATERING: vikingatid.

STÅNGA SN, BOTVALDE 1:32, FORNE 141 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning av fyndplats för vikingatida 
silverskatt (SHM 10747) med hjälp av metallsö
kare. Undersökningen resulterade inte i att nå
gra fler mynt påträffades men däremot ett stort 
antal bronsföremål av typisk boplatskaraktär.

FYND: bronsföremål.
DATERING: vendel- och vikingatid.

STÅNGA SN, STENSTUGU 1:29, FORNE 
139
Fältarbetsledare: Majvor Östergren
Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för två armringar av guld (SHM 17533, 
17646). Inga ädelmetallföremål påträffades. 
Däremot hittades ett par bronsföremål, bl a en 
dräktnål.
FYND: bronsföremål, bl a en dräktnål. 
DATERING: vikingatid.

TINGSTÄDE OCH HEJNUMS SNR 
Fältarbetsledare: Peter Manneke

Specialinventering pågår av Tingstädeträsks 
stränder inför en eventuell höjning av vatten
ståndet i Tingstäde träsk, som är dricksvatten
reservoar för bl a Visby.

FYND: - 
DATERING: -

VAMLINGBO SN, LILLÄNGEN 1:1, 
FORNE 165
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för vikingatida silverskatt (SHM 12956 
mfl).
FYND: silvermynt, romersk denar. 
DATERING: 100-talet e Kr, vikingatid.

VISBY, STG 421 V, 412 ANNELUND, 
FORNE 8
Fältarbetsledare: Monica Wennersten

Förutom omfattande återställningsarbeten gjor
des under 1984 provundersökningar i gravfäl
tets ytterområden samt delar av den forntida 
väg, som berör fältets nordliga del. I samband 
med rivning av en äldre ladugårdsbyggnad i 
gravfältets södra, romerska del påträffades än
nu en anläggning. Avtorvning inom detta områ
de fortsätter under 1985. Under året påbörjades 
också undersökningen av Annelundsfältets äld
sta grav, ett lågt röse från yngre stenålder, diam 
ca 18 m, med en central hällkista, vilken gräv
des ut redan 1955. Redan i det översta stenlagret 
och spritt över större delen av graven påträffa
des en stor mängd brända och obrända ben av 
såväl människa som djur. Fynd av brons bl a ett 
par tutuli samt järnfragment m m visar att an
läggningen använts för sekundära gravläggning
ar under brons- och järnålder.
FYND: brons- och järnföremål, harts, keramik, 
brända och obrända ben.
DATERING: yngre stenålder - järnålder.

VISBY, STG 1625 
Fältarbetsledare: Eric Swanström
Vid iordningsställande av området till parke
ringsplats behövdes en ny dränering av regnvat
ten anläggas. Härvid upptogs två provgropar i 
området. Kulturlagertjockleken uppgår till ca 
3 m. 1,70 m under nuvarande nivå framkom ett 
lager av pinnar och organiskt material liggande i 
jord. Lagret är sannolikt avsatt i den tidigare 
hamnbassängen. Från denna nivå och ner till 
2,90 m under nuvarande marknivå verkade ma
terialet på platsen vara avsatt i vatten. 2,90 m
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under nuvarande nivå vidtager blålera. I detta 
avsatta lager tillvaratogs bl a medeltida kera
mik.

FYND: keramik.
DATERING: 1200-1300-tal.

VISBY, STG 1628 (GRÄNS MOT KV HO
TELLET)
Fältarbetsledare: Leif Zerpe
Schaktkontroll med anledning av uppförande 
av mur. Utfyllnadslager innehållande medeltida 
fynd.
FYND: ?
DATERING: medeltid.

VISBY, KV APELN 7 
Fältarbetsledare: Eric Swanström
Med anledning av nybyggnation upptogs fem 
provrutor, storlek 1 x 1 m. I provgroparna kun
de sentida aktivitet på platsen konstateras.

FYND: - 
DATERING: -

VISBY, KV BOCKEN 1 
Fältarbetsledare: Eric Swanström
Provundersökning föranledd av nybyggnation. 
Kulturlager 0.60 m tjockt. Enstaka medeltida 
keramik.
FYND: keramik.
DATERING: 1200-1300-tal.

VISBY, KV FISKAREN 7 
Fältarbetsledare: Ragnar Engeström
Besiktning av bostadshus vars syd- och östfasa
der omputsades. Ingen del av murverket indike
rade medeltid. Byggnaden sannolikt 1700-

1800-tal. Dess östra del tillbyggd, i murskarven 
syntes spritputs, till den äldre delens förbyggda 
östra gavel.

FYND: -
DATERING: 1700-1800-tal.

VISBY, KV GJUTAREN 5 
Fältarbetsledare: Leif Zerpe
Provundersökning. I en av provgroparna på
träffades lera och trärester från en byggnad.
FYND: trärester.
DATERING: 1400-tal?

VISBY, KV HORNET 2 
Fältarbetsledare: Ragnar Engeström
Besiktning av husets norra del för fastställande 
av medeltida murverk.
FYND: - 
DATERING: -

VISBY, HÄSTGATAN 
Fältarbetsledare: Leif Zerpe
Antikvarisk kontroll, i samband med lednings
dragning för Q ärr värme utmed Hästgatan. Inga 
bevarade kulturlager påträffades i Hästgatan 
mot Österport.

FYND: - 
DATERING: -

VISBY, KV KAPELLET 4 
Fältarbetsledare: Leif Zerpe

Schaktkontroll i samband med vattenlednings
dragning. Schaktet grävdes ej ned till orörd 
mark.

FYND: - 
DATERING: -
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VISBY, KV KAPELLET 5 
Fältarbetsledare: Leif Zerpe

Inför en utvändig omputsning av fastigheten 
Kapellet 5 gjordes en fasaduppmätning av valda 
delar samt en byggnadsarkeologisk dokumenta
tion av byggnadsdetaljer, äldre putsytor och 
kalkningslager.
FYND: -
DATERING: 1200-1300-tal.

VISBY, KV KILEN 3 
Fältarbetsledare: Eric Swanström

Antikvarisk kontroll vid grävning av schakt för 
termisk värme. Inget av arkeologiskt intresse 
framkom.

FYND: - 
DATERING: -

VISBY, KV KOMPANIET 5 
Fältarbetsledare: Waldemar Falck, Birgitta 
Zerpe

Undersökningen påbörjad 1983, avslutad i bör
jan av 1984. Beskrivning se Arkeologi i Sverige 
1982-83.

VISBY, KV KORGMAKAREN,
TERRA NOVA
Fältarbetsledare: Peter Manneke
Antikvarisk kontroll vid avbaningar, föranled
da av nybyggnation i en av Visbys nya stadsde
lar. ,1 närheten har lämningar från sten- och 
bronsålder kommit fram. Vid denna etapp hitta
des endast tre mindre gropar, fyllda med skärv
sten och sotig sand.

FYND: keramikskärvor, några flintavslag. 
DATERING: sannolikt bronsålder.

VISBY, KV LABORATORN 5 
Fältarbetsledare: Eric Swanström

Antikvarisk kontroll i samband med schaktning 
för nedläggande av vattenledning. Inget av ar
keologiskt intresse framkom.
FYND: - 
DATERING: -

VISBY, KV NUNNAN 1 
Fältarbetsledare: Leif Zerpe

Med anledning av en planerad tillbyggnad i kv 
Nunnan intill Stora Torget utfördes en arkeolo
gisk undersökning. En tidigare undersökning i 
kvarteret årsskiftet 1936-37 avslöjade betydan
de lämningar från såväl yngre stenålder som 
medeltid. Vid årets undersökning togs huvud
delen av schaktet upp i den forna grändens 
sträckning. Ett mäktigt horn- och benlager inne
hållande halvfabrikat, spill och avfall från ett 
kammakeri på platsen framkom. Boplatsläm
ningar samt rester av två skelett från gropkera- 
mikkulturen påträffades. Skeletten täckte del
vis varandra. Det övre hade ett 80-tal sältänder 
nedanför bäckenet varav flertalet låg på rad i en 
båge halvvägs nere på lårbenen.

FYND: gropkeramik, benspetsar, sältänder, 
flintavslag, fiskkrok, benharpun, skelettdelar, 
horn- och benspill, halvfabrikat, kammar från 
ett kammakeri.
DATERING: yngre stenålder, 1100-1200-tal.

VISBY, KV PENNAN 1 
Fältarbetsledare: Eric Swanström

Med anledning av renovering av fastigheten 
skulle ett nytt trapphus uppföras. Här upptogs 
ett 3x4 m stort schakt. Vid undersökningen 
framkom inga konstruktioner, eller annat ar
keologiskt material av intresse.
FYND: - 
DATERING: -
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VISBY, KV POMONA 12 
RAGU
Fältarbetsledare: Leif Zerpe
Inför en planerad nybyggnation utfördes en pro
vundersökning. Därvid påträffades medeltida 
lämningar och en arkeologisk utgrävning före
togs. Avsatta lager och konstruktioner påträffa
des mellan 0,1-1 m under nuvarande marknivå. 
Den arkeologiska undersökningen gav delvis 
svar på områdets tidigare användning. Av sär
skilt intresse var upptakten av en gata/gränd. 
Den hade tillsammans med två andra - idag 
bevarade - gator/gränder omslutit ett triangel
format område. Området var ett högmedeltida 
kvarter med betydande inslag av hantverk, i 
synnerhet järnsmide. Fyndmaterialet härrörde 
uteslutande från 1200- och 1300-talet. Troligen 
kan gatans övergivande och smidets upphöran
de på denna plats sammanhänga med den eko
nomiska nedgång som drabbade Visby från 
1300-tal och framåt.
FYND: keramik: Al-All Vendiskt gods och Ku
geltopf. Bll: bladfjällskeramik, sammansatta 
dubbelkammar.
DATERING: 1200-1300-tal.

VISBY, KV PORTEN 4 
Fältarbetsledare: Eric Swanström

Provundersökning föranledd av nybyggnation. 
Kulturlagertjocklek 0,30 m. Vid undersökning
en framkom sentida kulturlager.

FYND: -
DATERING: sen tid.

VISBY, KV PRESSEN 3 
Fältarbetsledare: Ragnar Engeström
Vid kontroll av planuppmätning samt besikt
ning av fastighetens sydfasad inne på gården 
samt plan 2 konstaterades att byggnadens södra 
halva var uppenbart medeltida.

FYND: -
DATERING: medeltid.

Antikvarisk kontroll vid schaktning för tillbygg
nad av gårdshus. Omrörda medeltida kulturla
ger kunde iakttagas.

FYND: -
DATERING: medeltid.

VISBY, KV RINGAREN 17
Fältarbetsledare: Waldemar Falck

VISBY, S:T HANS 3 
Fältarbetsledare: Eric Swanström
På uppdrag av Sveriges kyrkor påbörjades en 
sedan december 1980 pågående undersökning 
av S:t Hans och S:t Pers kyrkor i Visby. Målet 
med undersökningen är att lösa kyrkornas 
byggnadshistoriska utveckling.
FYND: mynt.
DATERING: 1100-1200-tal-1500 talets bör
jan.

VISBY, KV S:T LARS 5 
Fältarbetsledare: Waldemar Falck

Schaktningskontroll i samband med gjutning av 
fundament för värmepump. Schaktets yta 
100x100 cm. Inga orörda kulturlager kunde 
konstateras.

FYND: - 
DATERING: -

VISBY, KV S:TA MARIA 10 
Fältarbetsledare: Eric Swanström

Provschaktning vid nybyggnation. Omedelbart 
under byggnadens golv vidtog klappersten. In
ga kulturlager fanns under byggnaden.
FYND: -
DATERING: 1800-1900-tal.
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Undersökning och kontroll i samband med re
novering av domkyrkan. Försök att fastställa 
kyrkans utvecklingshistoria i samband med ar
beten i kyrkans golv. Enstaka murdetaljer har 
framkommit som bidrager att fastställa kyrkans 
byggnadshistoriska utveckling.

FYND: -
DATERING: 1100-1200-tal.

VISBY, KV S:TA MARIA 23, DOMKYRKAN
Fältarbetsledare: Eric Swanström

VISBY, KV S:T NIKOLAUS 7 
Fältarbetsledare: Waldemar Falck

Besiktning av medeltida grundmurar i källaren 
till ett medeltida hus i samband med sänkning av 
golvnivå samt schakt för dränering.

FYND: -
DATERING: medeltid.

VISBY, KV SLUPEN 2 
Fältarbetsledare: Leif Zerpe

Schaktkontroll i samband med liten utbyggnad 
inne på gården. Schaktdjup ca0,5 m. Utfyllnad.

FYND: - 
DATERING: -

VISBY, KV VÅRDKLOCKAN 4 
Fältarbetsledare: Ragnar Engeström

Antikvarisk kontroll. Medeltida murverk regi
strerat till tvåcelligt rektangulärt stenhus med 
två ingångar från söder.

FYND: -
DATERING: medeltid.

VISBY, KV ÖSTERMUR 22 
Fältarbetsledare: Eric Swanström

Om-och tillbyggnad av 1700-tals bulhus. I bygg
nadens södra del framkom en mindre källare, 
storlek 1,5 x 2 m, djup 1 m. I bulhuset upptogs 
en provgrop. På ett djup av 0,5 m vidtog kalk
berget. Kulturlagerbilden gav intryck av att ma
terial var påfört eventuellt omrört.
FYND: - 
DATERING: -

VÄNGE SN, NICKARVE 1:56, FORNL 65 
Fältarbetsledare: Leif Zerpe
Arkeologisk undersökning inför en omläggning 
av skogs-, ängs- och betesmark till åkermark. 
Fornlämningen bestod av en 200 m lång sten- 
vast som var anlagd i en bågform. Hela vasten 
utom de sista 40 m i väster skulle bortschaktas 
inför omläggningen. Sju provschakt grävdes ge
nom vasten. Inga äldre kulturlager eller fynd 
påträffades.

FYND:- 
DATERING: -

VÄSTERGARN SN, STELOR 1:21 MFL 
Fältarbetsledare: Stig Englund, Peter Manneke

Hösten 1983 påträffades en vikingatida anlägg
ning vid schaktningar för ytjordvärmerör. An
läggningen ligger intill Västergarnsån mellan 
Paviken och åns utlopp i Östersjön och den syns 
som en 50 m lång, till 7 m bred bågformig vall. I 
juni 1984 snittades vallen. Det visade sig att den 
består av en konstruktion av grovt virke med 
urtag för sammanfogningar och mycket gråsten. 
Vallen kan ha tjänstgjort som hamn och har 
kanske även haft en försvarsfunktion.
Under 1983 och 1984 företogs även flygrekog
nosceringar och flygfotograferingar av området 
samt topografiska studier på marken.

FYND: bennål, bärnstensfragment. 
DATERING: vikingatid.
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VÄSTERGARNS SN, ÖNINGE/LAURITSE 
Fältarbetsledare: Leif Zerpe
Undersökning med anledning av fortsatt ut
byggnad av vatten- och avloppssystemet i Väs
tergarn. På en yta belägen mellan 60 och 100 m 
från landsvägen påträffades två anläggning- 
skomplex. Fynd av såväl medeltida som yngre 
keramik gjordes. En av anläggningarna som på
träffades var troligen en mer eller mindre provi
sorisk smedja.

FYND: keramik, glödskal från smide samt två 
staplar till gångjärn, kol. slagg, sot. 
DATERING: medeltid och senare.

VÄSTERGARNS SN, ÖVIDE 1:4 
Fältarbetsledare: Leif Zerpe
Antikvarisk kontroll i samband med schaktning 
för vatten- och avloppsledningar.

FYND: - 
DATERING: -

VÄSTERHEJDE SN, NYGÅRDS 1:144 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning med metallsökare av fynd
platsen för rik smyckeskatt påträffad i april 
1982.

FYND: romersk denar, fiskhuvudformiga 
hängen, bronsföremål och -fragment. 
DATERING: 100-talet e Kr, vikingatid.

VÄTE SN, GULLARVE 1:13, FORNL 79 
Fältarbetsledare: Inger Österholm
Sedan hösten 1978 har undersökningar av sten- 
åldersboplatsen (fornl 79) pågått i olika omgång
ar. Boplatsen skadades av sandtäkt 1975. Un
der sommaren 1984 totalundersöktes 42 m: bo
platslager. Fynden utgjordes av keramik och 
flinta. C 14-prover och jordprover togs. Fynd
material och prover är under bearbetning re

spektive analys. Undersökningen ingår i forsk
ningsprojektet Gotlands Stenålder.
FYND: keramik, flinta.
DATERING: tidig trattbägarkultur.

VÄTE SN, STORA TUNA 1:14 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för vikingatida silverskatt (SHM 8871 
mfl).

FYND: arabiska silvermynt.
DATERING: 900-tal.

VÄTE SN, VÄTE ANNEX 
Fältarbetsledare: Peter Manneke

Antikvarisk kontroll vid schaktning inför ny
byggnation intill Väte skola. Strax öster om det 
avbanade området ligger en fornborg av flat- 
markstyp - en fornborg på flatmark, som består 
av en närmast rund gråstensvall med utanför 
liggande vallgrav. Inga kulturlager, gravar eller 
dylikt påträffades.
FYND: - 
DATERING: -

ÖJA SN, GISLE 1:6, FORNL 70 
RAGU
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Efterundersökning med metallsökare av fynd
plats för vikingatida silverskatt (SHM 3229). I 
åkern fanns två områden med förmodad förhis
torisk bebyggelse.

FYND: fragment av arabiskt silvermynt, brons
föremål av boplatskaraktär.
DATERING: 900-tal.
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Katalog över arkeologiska undersökningar 
genom övriga institutioner

Blekinge

BRÄKNE-HOBY SN, HOBY 1:35, 6:80, 9:1, 
FORNL 75
Blekinge läns museum 
Fältarbetsledare: Thomas Persson
Schaktkontroll i samband med ledningsgräv- 
ning i anslutning till gravfält fornl 75 i Bräkne- 
Hoby sn. Vid undersökningen påträffades ett 
par brandgropar.

FYND: -
DATERING: troligen äldre järnålder.

BRÄKNE-HOBY SN, JÄRNAV1K 1:1, 
FORNL 235 
Blekinge läns museum 
Fältarbetsledare: Thomas Persson
Med anledning av planändring utfördes en fos
fatkartering i anslutning till fornl 235 i Bräkne- 
Hoby sn. Avsikten med undersökningen var att 
söka nå en begränsning av boplatsen. Vid un
dersökningen påträffades ytterligare en bo
platslokal.
FYND: -
DATERING: stenålder.

EDESTADS SN, LERÅKRA 3:3, FORNL 89 
Blekinge läns museum 
Fältarbetsledare: Thomas Persson

Schaktkontroll i samband med anläggande av 
pumpstation samt tillfartsväg i anslutning till 
gravfält, fornl 89 i Edestads sn. En brandgrop 
påträffades.
FYND: -
DATERING: äldre järnålder.

RAMDALA SN, VALLBY 17:1 
Blekinge läns museum 
Fältarbetsledare: Thomas Persson

I samband med anläggandet av ny tillfartsväg 
till fastigheten Vallby 17:1 framkom boplats
lämningar i form av härdar. Tre härdar under
söktes. Inga synliga kulturlager kunde konsta
teras.
FYND: ben, träkol.
DATERING: troligen yngre bronsålder - äldre 
järnålder.

RONNEBY, HULTA 2:115 
Blekinge läns museum 
Fältarbetsledare: Thomas Persson

På uppdrag av Ronneby kommun utfördes en 
provundersökning inom planerat industriområ
de. Sju anläggningar, av vilka fem var förhisto
riska, påträffades. Dessa utgjordes av härdar 
samt ett par sot- och kolfläckar. Inget bevarat 
kulturlager kunde konstateras. (Under hösten
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1984 genomfördes en mera omfattande under
sökning av UV-Syd).
FYND: keramik, träkol.
DATERING: troligen yngre bronsålder-äldre 
järnålder.

Bohuslän

KLÖVEDALS SN. HERRÖN 1:4 
Bohusläns museum 
Fältarbetsledare: Carl Cullberg

Provundersökning av husgrund, ingående i ett 
projekt, för att utröna de bohusländska "Tomt- 
ningarnas" funktion och ålder. Grävningen är 
också ett led i ett arbete över Herröns bebyggel
sehistoria. Två schakt grävdes över husgrun
den, som var en enkelstuga med snedräcka. 
Undersökningen fortsätter.

FYND: järn, tegel, ben, kol, keramik. 
DATERING: 1500-1600-tal

YTTERBY SN,TRANKÄRR2:11, FORNL85 
Göteborgs Universitet, Arkeologiska Institu
tionen
Fältarbetsledare: Peter Jankavs

Prov- och delundersökning av ett kulturlager, 
som upptäcktes i samband med avslutande un
dersökningar på intilliggande förromerskt grav
fält. Undersökningarna görs som ett led i ett 
institutionsanknutet projektarbete inom projek
tet "Bebyggelse och markanvändning i Väst
sverige 2500 till 500 före nutid”. De hittills un
dersökta delarna av boplatsen består av ett 0,1 - 
0,5 m tjockt kulturlager av gråbrun - gulbrun 
sandblandad mo/mjäla. Det övre skiktet (intill 
0,1 m) är bitvis starkt sotblandat. I områdets 
östra del överlagrar kulturlagret en äldre (neoli- 
tisk) boplats. Av konstruktioner förekommer 
två väggrännor (intill 15 m långa), stolphål, här
dar, avfallsgropar och stenpackningar (oidenti
fierade). Undersökningen fortsätter.

FYND: 2 blå glaspärlor, keramik (bl a en målad 
skärva), flinta, bränd lera, makrofossil. 
DATERING: neolitikum, förromersk järn
ålder.

Dalarna

FALUN, KV NAZARET 4 
Dalarnas museum 
Fältarbetsledare: Jan Granberg

Schaktkontroll vid grävning för nybyggnad i kv 
Nazaret 4, Falun. Enbart fyllnadslager.

FYND: - 
DATERING: -

GARPENBERGS SN, KASPERSBO 
Arkeometallurgiska Institutet, Stockholms 
Universitet
Fältarbetsledare: Ola Nilsson

Anledningen till undersökningen är Boliden Mi
nerals kommande gruvbyggnad och AMI:s 
forskningsprojekt rörande bergsbrukets upp
komst i Garpenbergsområdet. Vid årets under
sökning karterades ett ca 5 km2 stort område 
vad gäller samtliga lämningar efter mänsklig ak
tivitet. Härvid utgrävdes fem husgrunder, ett 
50-tal odlingsrösen samt två mindre gruvområ
den med en rast. De undersökta husens använd
ningstid sträcker sig emellan 1600-talets senare 
hälft och sekelskiftet mellan 1800 och 1900.

FYND: kritpipor, keramik, glas, porslin. 
DATERING: 1600-1800-tal.

LUDVIKA. LÖVÖN I SJÖN VÄSMAN 
Arkeometallurgiska Institutet, Stockholms 
Universitet
Fältarbetsledare: Lars Jørgen Hansen

Järnframställningsplats. Inom ett 520 m: stort 
område vid stranden av Lövön påträffades de
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nedersta delarna av minst tre reduktionsugnar 
med väggar av nu förslaggad lerklining. Ett stort 
antal förslaggade fragment av ugnsschakt finns i 
de två slaggvarpen och bland den spridda slag
gen. Av elva gropar var en en rostningsgrop för 
malm, de övriga var slagg eller koifyllda. Stolp- 
hål visade att en byggnad för malmupplag fun
nits. Platsen är av järnålderstyp.

FYND: slagg, förslaggad lerklining. 
DATERING: järnålder.

LUDVIKA
Arkeometallurgiska Institutet, Stockholms 
Universitet
Fältarbetsledare: Lars Jørgen Hansen

Järnframställningsplats. Platsen ligger vid 
stranden av sjön Väsman och upptäcktes pga 
slaggfynd. Slaggen sträcker sig ut i sjön som är 
reglerad. Ca 225 nr av platsen ligger på sjöbot
ten. Minst tre järnframställningsugnar. alla då
ligt bevarade, påträffades. De var byggda av 
lera och hade haft en beräknad storlek av ca 
60cm, höjd 60cm. Dessutom påträffades en 
grop för malmrostning, slagghög, gropar med 
slagg, smidesgrop. tre gropar för kolning samt 
stolphål efter ett skjul sannolikt för skydd av 
malmen, som här var koncentrerad. Sjömalm 
finns i sjön Väsman och hade använts på plat
sen. Platsen hade röjts före användningen och 
stenen lagts upp i en vall på tre sidor. På den 
fjärde sidan var sjön. Platsen har hos arkeome
tallurgiska institutet beteckningen W 119. Pro
ver har intagits för analysering.

FYND: slagg, järn, förslaggade ugnsväggar. 
DATERING: C 14: I725±75. !275±255.
1155±80. 1135±75. (St 9871-9874).

ORSA, FORNL448
Arkeometallurgiska Institutet, Stockholms 
Universitet
Fältarbetsledare: Ola Nilsson

Undersökningen var föranledd av lösfynd av 
slagg och skärvsten i åkermark, där ett vägbyg
ge skulle ske. På platsen påträffades delar av en 
större stenåldersbosättning samt rester av ett 
sentida hus och hägnader. Stenåldersboplatsen 
bestod av fyra kokgropar, med ett fragmenta
riskt redskapsmaterial, bl a påträffades en 
skivskrapa av flinta, medan huvuddelen av 
fyndmaterialet utgörs av avslag. Vidare påträf
fades 16 keramikskärvor, varav tre var gropor- 
nerade och tyder således på att boplatsen till
hört den gropkeramiska kulturen. Boplatsen 
var oerhört svårt skadad av maskinavbaning för 
vägbygget, sentida schaktgrävningar och jord
bruk.
FYND: skivskrapa, avslag, keramik, skärv
sten, slagg, rundkärnor, spån A, cylindriska 
spånkärnor.
DATERING: 2000-3000 f Kr, 1600-1700-tal.

Gotland

HABLINGBO SN, ST DOMERARVE 4:1 
Stockholms Universitet, Arkeologiska Institu
tionen
Fältarbetsledare: Inger Österholm
Delundersökning av oregistrerad fornlämning 
bestående av gravar, boplatslager samt åkery
tor med årderspår. Undersökningen har skett i 
form av provytor och mindre provgropar. Un
der sommaren totalundersöktes 45 nr boplats
lager. Bosättning vid åtminstone två olika tid
punkter konstaterades. Använda prospekte
ringsmetoder är flygfotografering, fosfatkarte
ring och georader. Undersökningen ingår i 
forskningsprojektet Gotlands Stenålder, och 
samarbete har skett med projektet Arkeologis
ka Prospekteringsmetoder.

FYND: keramik, flinta, ben.
DATERING: yngre stenålder, bronsålder.
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Halland

EFTRA SN, SKÄLLENTORP, FORNE 14 
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Erik Rosengren, Lena Bjugg- 
ner

Gravhög vandaliserad av markägaren, som med 
hjälp av maskiner till stora delar avlägsnat hö
gen. Vid undersökningen påträffades endast de
lar av kantkedjan och stenpackningen. Cent
ralgrav och eventuella sekundärgravar hade bli
vit bortschaktade. En stor mängd (ca 100 frag
ment) keramik påträffades i sekundärt läge.
FYND: keramik.
DATERING: bronsålder.

HALMSTAD, ASCHEBERGSGATAN, 
SLOTTSGATAN, SLOTTSJORDSVÄGEN, 
SÖDRA VÄGEN 
Stiftelsen Hallans länsmuseer 
Fältarbetsledare: Jörgen Streiffert

Den vid schaktningsövervakning framkomna 
anläggningen, en kallmur i marksten, tolkades 
som delar av slottets försvarssystem från slutet 
av 1500- och början 1600-talet. En äldre marky
ta, troligen från medeltiden, påträffades ca 
0,5 m under stenmuren.

FYND:-
DATERING: medeltid - 1600-tal.

HALMSTAD, BASTIONSGATAN 
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Erik Rosengren, Lena Bjugg- 
ner
Ett av de viktigaste syftena med gatumarksun- 
dersökningarna i Halmstads stadskärna är att 
fastställa bebyggelsens spridning och själva 
spridningsförloppet under medeltid och nyare 
tid samt utreda de topografiska förändringar 
som skett under denna tidsperiod. Bastionsga
tans östligaste del innehöll förstärkningar med

kvistar och ris för att stabilisera markytan. 
Svämlager visade att området periodvis varit 
översvämmat av Nissan. Ovanför ett strandhak 
stod ett flätgärde vars funktion antaligen varit 
att skydda stranden vid högvatten. Tjugo meter 
högre upp framkom syllstensrader i tre faser. 
Med hjälp av keramik kunde de båda äldsta 
dateras till 1300-tal.

FYND: yngre svartgods, äldre rödgods, steng
ods, koppar-, järn-, trä- och läderföremål samt 
slagg.
DATERING: 1300-1400-tal.

HALMSTAD, HAMNGATAN 
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Bengt Westergaard

Undersökning föranledd av VA-arbeten. Vid 
schaktningar påträffades den så kallade strand
muren, en tegelmur från 1590-talet ingående i 
den befästningsring runt Halmstad som uppför
des under Hans van Steenwinkel dä:s ledning.
FYND:-
DATERING: 1590-tal.

HALMSTAD, KV HERTIG KNUT, 10 OCH 
13
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Lena Bjuggner. Maria Peters
son

Undersökningen utfördes på grund av ny
byggnation och inleddes med upptagandet av 13 
borrkärnor för att studera lagertjocklek och in
nehåll. Vid ett senare tillfälle maskingrävdes 
två 1,6-2,2 m breda och 16-17m långa schakt. I 
anslutning till det senare framkom en grav och 
en mindre yta väst därom undersöktes med ma
skin ner till bottensanden. Två gravar tillhöran
de dominikanerklostrets kyrkogård (1320- 
1530) och ett dike som begränsat kyrkogården 
åt norr påträffades. Några gropar, stolphål och 
två gärden torde tillhöra samma tid. Flertalet 
anläggningar var fyndtomma men i sektionerna 
påträffades några keramikskärvor.
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FYND: keramik. 
DATERING: 1320-1600-tal.

HALMSTAD, KARL XI:S VÄG - KLAM- 
MERDAMMSGATAN 
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Lena Bjuggner

Undersökningen utfördes på grund av fjärrvär- 
meschaktningar och elledningsdragningar. En
dast påförda massor påträffades i två av schak
ten (1-2 m djupa). I det tredje schaktet (2,5 m 
djupt) påträffades de övre delarna av en vall
grav anlagd i samband med befästningsarbetena 
1598-1605. Den igenfylldes delvis 1735.
FYND: -
DATERING: 1600-1700-tal.

HALMSTAD. KLOSTERGATAN (NORRA 
DELEN), KV TYGHUSET 2 OCH 3 
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Lena Bjuggner
Undersökning utförd på grund av nyanläggning 
av telekablar. De övre delarna av två kraftigare 
grundmurar och en syllstensrad påträffades i 
det 0,4-0,7 m djupa schaktet. De två förra torde 
utgöra rester av fransiskanerklostret som låg på 
Lilla Torg mellan 1494 och 1530-talet. Syllste- 
narna har tillhört ett hus byggt efter 1619.

FYND: -
DATERING: 1494-1800-tal.

HALMSTAD, KLOSTERGATAN (SÖDRA 
DELEN)
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Lena Bjuggner
Undersökning utförd på grund av anläggnings
arbeten. Grunder efter fransiskanerklostret 
S:ta Katarina (1494—1531) påträffades. Kyrkans 
norra och södra grundmur samt den västra och 
möjligen den norra korsgångsmuren samt

grundmuren till den norra längan med ett ugns- 
fundament frilädes. Även elva gravar påträffa
des varav några tillkomna efter klostrets verk
ningstid då kvarvarande byggnader eventuellt 
fungerat som hospital. Under byggnaderna 
framkom grundmurar till ett bostadshus som 
utvidgats i ett andra skede. Även ett gärde till
hör denna fas som dateras till 1400-talets förra 
hälft fram till 1490-talet.

FYND: keramik (yngre svartgods, äldre och 
yngre rödgods), glas, ben/horn, trä, läder, tex
til, djurben.
DATERING: 1400-talets förra hälft - 1600-tal.

HALMSTAD, KÄRLEKEN, STG 255 
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Lena Bjuggner, Bengt Wes- 
tergaard

Halmstads Fastighetskontor planerar en rad
husbebyggelse i området. Inför den eventuella 
exploateringen provundersöktes området. Un
dersökningens mål var att försöka lokalisera en 
medeltida kungsgård som är känd genom kart
material från 1600-talet. Några fynd efter me
deltida byggnader, anläggningar eller föremål 
gjordes dock ej. Däremot påträffades en flat 
stensättning av skörbrända stenar, troligen ett 
brätte till en bortodlad gravhög. Fornlämningen 
utgrävdes ej.
FYND:-
DATERING: troligen bronsålder.

HALMSTAD, OLYMPI A VÄGEN 
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Maria Petersson
Undersökning föranledd av fjärrvärmeschakt- 
ning. Området ligger mellan nuvarande Halm
stad (stadsområde ca 1320) och det äldsta Halm
stad (ca 1260-1320) vid Övraby. Platsen är en 
låg sandplatå vid Nissans västra sida. Platsen 
erbjuder ett utmärkt läge för stenåldersboplat- 
ser vilket också framgår av fyndmaterialet med 
spridda flintspån och flintavslag i hela schaktet.
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Fem gropar fyllda med ett mörkt träkolsbe- 
mängt humuslager bedömdes tillhöra medelti
den. En av groparna kunde keramikdateras till 
1200-talet. 1 de undre kulturlagren framkom 
yngre svartgods och äldre rödgods. Liknande 
fynd i angränsande gator liksom en närliggande 
borg (dendrodateras tilli 200-talet) och platsens 
läge strax nedanför Nissans första fors kan tyda 
på att området utnyttjats som marknadsplats åt 
staden under 1200-talet.

FYND: yngre svartgods, äldre och yngre röd
gods, stengods, fajans, porslin, koppar-, järn- 
och stenföremål.
DATERING: stenålder, 1200-tal, 1900-tal.

HALMSTAD, SLOTTSGATAN (NORRA SI
DAN)
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Lena Bjuggner

I samband med anläggningsarbeten påträffades 
kulturlager och ett gärde, en vallgrav? och en 
kurtinmur. Muren uppfördes mellan 1598 och 
1605 och har ingått i befästningssystemet. Gär
det och vallgraven är troligen äldre men date
rande fynd saknas.

FYND:-
DATER1NG: 1320-1600-tal.

HALMSTAD. SLOTTSGATAN 
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Maria Petersson

Undersökning föranledd av fjärrvärmeschakt- 
ning. Undersökningsområdet omfattade huvud
sakligen Halmstads befästnings vallgrav, vall 
och kurtinmur från 1600-talets början. En äldre 
medeltida markyta med flätgärden som tyder på 
extensivt utnyttjad stadsmark fanns i områdets 
västra del. I den östra fanns svaga spår efter 
medeltida bebyggelse i form av lergolv och 
brandlager.

FYND: äldre och yngre rödgods, slagg, trä, 
sten.
DATERING: 1300-1600-tal.

HALMSTAD, SLOTTSMÖLLEVÄGEN 
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Maria Petersson, Lotte Jo
hannesson

Undersökning föranledd av Qärrvärmeschakt- 
ning. I omgivande gator har tidigare påträffats 
rester efter stenåldersboplatser och medeltida 
gropar. I närheten finns även en borg (dendro- 
daterad till 1200-talet). Det undersökta området 
innehöll inga spår av mera omfattande mänsklig 
aktivitet även om några få keramikskärvor 
(1200. 1600—1700-tal) och ett flintavslag fram
kom.

FYND: svartgods, yngre rödgods, kritpipor, 
glas, tegel, djurben.
DATERING: stenålder, medeltid, nyare tid.

HALMSTAD, STORGATAN (DELEN BAS
TIONSGATAN - BANKGATAN)
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Erik Rosengren. Lena Bjugg
ner, Lotte Johannesson. Jörgen Streiffert

Undersökning föranledd av VA-arbeten. Vid 
utgrävningen påträffades husgrunder och 
gårdsplaner från 1300-1400-talet. En större käl
lare och källartrappa, båda troligen från 1500- 
talet återfanns ungefär mitt i sträckningen.

FYND: svartgods, rödgods, stengods, järn, trä, 
läderföremål.
DATERING: 1300-1600-tal.

HALMSTAD. STORGATAN (DELEN TYG
HUSGATAN - ORUPS GRÄND)
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Lena Bjuggner
Undersökning utförd på grund av anläggnings
arbeten. Området har från början varit vatten
sjukt och sankt och fyllts ut successivt under 
1300-talet och början av 1400-talet 1 samband 
med stadens expansion har området börjat an
vändas mer intensivt under 1400-talets mitt och 
slut. Ett flertal gärden och ett hus från denna tid 
påträffades. Området har fyllts ut ytterligare

368



Fig 34. Arbetsbild från schaktningsövervakning i Storgatan. Halmstad. Foto Bengt Westergaard. 
Work on a watching brief.

och en senare bebyggelsefas under 1500-talet 
tillkom.

FYND: keramik, (jydepottor, yngre svartgods, 
yngre rödgods, stengods, fajans) kakel, glas, 
ben, metaller, slagg, trä, läder, textil. 
DATERING: 1320-talet-1619.

HALMSTAD, STORGATAN (DELEN 
ORUPS GRÄND - BANKGATAN)
Stiftelsen Hallands Länsmuseer 
Fältarbetsledare: Bengt Westergaard, Lena 
Bjuggner

Inom området påträffades byggnadsrester från 
före år 1500. I områdets norra del fanns en 
sankmark medan bebyggelsen vilade på en 
sanddyn.

FYND: keramik, slag, tegel.
DATERING: medeltid.
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HALMSTAD, TYGHUSGATAN 
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Erik Rosengren, Lotte Johan
nesson

Undersökning utförd perifert i Halmstads me
deltida stadskärna intill fransiskanerklostret 
S:ta Anna. Området hade under 1400-talet an
vänts som betesmark. Stora delar av dessa var 
vattensjuka. I områdets östra del påträffades en 
stenläggning (gata?, gårdsplan? eller golv?) som 
keramikdaterades till 1400-1500-tal.
FYND: keramik, järn, läder, trä.
DATERING: 1400-tal (dendro)

LAHOLM, KV DUFVAN 1 OCH 2 
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Lena Bjuggner

Anledning till undersökningen var nybyggna
tion. Det 0,7-0,8 m tjocka kulturlagret innehöll 
fynd från 1700-1900-talen. Tre anläggningar, 
två gropar och ett stolphål var från samma tid. 
Området har alltså inte varit bebyggt under me
deltiden.

FYND: keramik, fajans, porslin, kritpipor, te
gel, glas, järn, slagg, djurben.
DATERING: 1700-1900-tal.

LAHOLM, KV ÖRNEN 7 OCH 9 
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Jörgen Steiffert

Syftet med undersökningen var att finna spår 
efter medeltida kulturlager, och genom dessa 
försöka skaffa kunskap om det medeltida La
holms belägenhet. Tyvärr framkom inga avsatta 
kulturlager. Påförda massor härrörde från mo
dern tid.

FYND: -
DATERING: 1800-tal (?).

Hälsingland

LJUSDAL, BORR 5:36 
Länsmuseet i Gävleborgs län 
Fältarbetsledare: Jan Melander

Kolningsgropar undersökta på grund av plane
rad ny begravningsplats i området. Kolnings- 
groparna hör samman med den järntillverkning 
som har bedrivits i området under järnåldern. 
Schakt grävdes genom groparna för att utröna 
det kvarvarande kollagrets tjocklek och för att 
ta kolprover. Ett prov från vardera gropen ana
lyserades till 1325175 BP (St9673) resp 
1005175 BP (St9674).
FYND: -
DATERING: yngre järnålder.

LJUSDAL, BORR 13:2 M FL, FORNL 208, 
235, 236
Länsmuseet i Gävleborgs län 
Fältarbetsledare: Jan Melander

Kolningsgropar undersökta på grund av ett pla
nerat industriområde. Kolningsgroparna hör 
samman med den järntillverkning som har be
drivits i området under järnåldern. Schakt gräv
des genom groparna för att utröna det kvarva
rande kollagrets tjocklek samt om det eventuellt 
fanns någon form av konstruktioner i groparna. 
Kolprover togs och analyserades från fem av 
groparna. Dateringarna varierar mellan 
13001150 BP och 1040185 BP (St9668-9672).
FYND:-
DATERING: yngre järnålder.

LJUSDAL, KOLSVEDJA 3:9 M FL, FORNL
16
Länsmuseet i Gävleborgs län 
Fältarbetsledare: Jan Melander
Fångstgropar undersökta på grund av att den 
intilliggande kommunala soptippen kommer att
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utvidgas. Tidigare verksamhet på platsen har 
delvis redan förstört groparna, endast en var 
helt orörd. I botten av två av groparna påträffa
des kollager vilka kan antas härröra från träkon
struktioner i gropbottnarna. 1 den tredje och 
rörda gropen påträffades kolat trävirke i grop
botten. Detta härrör från någon form av spark
låda eller liknande. Från de två första groparna 
har var sitt kolprov analyserats till 1300±255 
BP (St9664) resp 1235±85 (St9665). Från den 
tredje gropen analyserades två prover tagna 
från bottenkonstruktionen till 975±70 BP 
(St9666) resp 910±70 BP (St9667).

FYND: -
DATERING: sen järnålder.

Härjedalen

STORSJÖ SN, STORSJÖ 7:2, FORNL 38 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Jan Sundström
På fornl 38 i Storsjö sn, en stenåldersboplats, 
har under senare år, på grund av pågående ero
sion, påträffats vendeltida järnföremål som 
spjutspets och holkyxa men även flera mindre 
järnföremål. Dessutom har framkommit slagg 
på strandplanet. För att försöka utreda platsens 
karaktär och studera ett eventuellt samband 
mellan slaggen och järnföremålen samt stenål- 
dersboplatsen upptogs ett antal nr-stora prov
rutor ovanför övre strandhak. En kraftig slagg
koncentration kunde lokaliseras och i den kol 
som måste vara samtida med verksamheten. 
Slaggen har bedömts vara smidesslagg och C 
14-datering av träkol i anslutning till slaggkon
centrationen visade att den var yngre än 250 år. 
Således är slaggen på platsen inte samtida med 
stenåldersboplatsen eller de vendeltida föremå
len. En gårdssmedja tillhörig den närbelägna 
gården är med all säkerhet förklaringen till tidi
gare påträffad slagg på strandplanet. Undersök
ningen har i ett första steg besvarat en del av 
frågorna kring den komplexa och intressanta 
fyndmiljön på fornl 38.

FYND: slagg, träkol, avslag av kvartsit. 
DATERING: yngre än 250 år. C 14 (St 9814. St 
9815).

TÄNNÄS sn, FUNÄSDALEN 28:19, VIVAL
LEN, FORNL 181 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Jan Sundström

1984 startade sydsamiska projektets fältarbe
ten. Det svensk-norska samarbetsprojektet har 
till målsättning att utifrån arkeologiska-osteolo- 
giska metoder behandla frågan om samernas 
närvaro i Hedmark, Härjedalen och Jämtland 
under vikingatid - tidig medeltid. Som ett led i 
detta arbete utfördes arkeologisk förundersök
ning på och vid det vikingatida-tidig medeltida 
flatmarksgravfältet på Vivallen i Tännäs sn. 
Gravfältet undersöktes första gången av 
G Hallström 1913, med ett 20-gravar innehållan
de delvis rika gravgåvor som resultat. Arbetet
1984 syftade till att lokalisera eventuella ytterli
gare gravar samt om möjligt finna en närbelägen 
boplats/uppehållsplats från samma tid. Med 
hjälp av georader, och ytlig schaktgrävning 
kunde indikationer på ytterligare gravar på 
gravfältet inringas. Jordprovstagning för fosfa
tanalys resulterade i kulturlager på två ytor ca 
100m väster om gravfältet. Med hjälp av C 14- 
analys har kulturlagret på bägge platserna date
rats till vikingatid. På den ena platsen påträffa
des en bit bearbetad flinta samt två obrända ben 
förutom skärvsten, kol/sot. Den andra platsen 
gav en bit bearbetad kvartsit och kol/sot. Under
1985 fortsätter undersökningen av i första hand 
de nypåträffade boplatslagren kombinerat med 
en specialinventering i fjällområdet ovan Vival
len.
FYND: flinta, bearbetad kvartsit, ben, skärv
sten, kol/sot.
DATERING: vikingatid - tidig medeltid.
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Fig 35. Georadarkartering på det vikingatida flatmarksgravfältet vid Vi vallen, Härjedalen. Foto Jan Sundström. 
Searching for further flat graves with a soil conductivity meter.

Jämtland

FORS SN, SJÖN ÖDINGEN/FAXÄLVEN 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Kajsa Willemark
Med anledning av ansökan om reglering av sjön 
Ödingen utfördes kulturhistorisk inventering 
inom planerat dämningsområde. Strandplan 
och ovanför liggande terräng granskades runt 
hela sjön och på holmarna. På några ytor med 
läge med förväntat äldre boplatslager togs 
provstick. Resultatet av dessa provstick var ne
gativt. Åtta lämningar med rester efter mänsklig 
verksamhet registrerades. De förhistoriska

lämningarna består av en stenåldersboplats och 
en fyndplats för vikingatida spjutspets av järn. 
Övriga lämningar är av historisk karaktär.

FYND: spjutspets.
DATERING: stenålder, järnålder.

FRÖSÖ SN, ANSLUTNING TILL VÄG 609 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Jan Sundström

Med anledning av planerad ny vägsträckning till 
bl a ny flygstation på Frösö flygplats rekogno
sceredes den planerade vägsträckningen, totalt
5,6 km, samt närmaste omgivning. På några
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platser provstacks med sond. Inga lämningar av 
kulturhistoriskt intresse kunde iakttagas och re
gistreras vid granskningen.
FYND: - 
DATERING: -

FRÖSÖ SN, FRÖSÖ KYRKA 
Jämtlands läns museum

Fältarbetsledare: Margareta Hildebrandt
Med anledning av golvomläggning i Frösö kyr
ka undersöktes kor, delar av sakristia, mindre 
del av långhus och en yta utanför vapenhusets 
norra mur. I sakristian påträffades under 0,7 m 
fyllning en stensatt grop med omkringliggande 
flata hällar. Undersökningen i sakristian visade 
bl a att den byggts senare än koret. I korets östra 
del påträffades en mängd djurben. Benen låg 
runt resterna av en stubbe i ett sotsvart kulturla
ger. I korets västra del undersöktes elva kistgra- 
var, varav fyra låg i en krypta murad av tegel. I 
långhuset påträffades inom ett mindre område i 
nordöstra hörnet över 100 medeltida mynt, 
samt östra delen av ett par gravar. Undersök
ningen utanför vapenhuset visade att området 
var omrört av otaliga begravningar. Prover för 
C 14-datering är inlämnade.

FYND: mynt, beslag, spännen, pärlor, sigill, 
bibelspänne, nålar, hästskosöm, glas, keramik, 
djurben m m.
DATERING: järnålder - nyare tid.

FRÖSÖ SN, FRÖSÖ SJUKHUS 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Jan Sundström, Kajsa Wille
mark

Med anledning av planerat brobygge mellan 
Frösö sjukhusområde. Frösön och Knytta, ut
fördes besiktning med fosfatkartering och 
provschaktsupptagning i det berörda området. I 
området finns fyra gravhögar, Raä 89, samt en 
järnframställningsplats. Raä 145 en medeltida 
gård och 1700-tals bebyggelse. Fosfatanalysen

visar låga värden över större delen av undersök
ningsområdet utom i dess nordvästra del intill 
gravhögar. De upptagna provschakten visar re
cent material ovan mjäla/lerlager. 1 mjäla/lerla- 
gret fanns inslag av kolpartiklar, ben, spik, 
slagg förutom sten. I det fjärde och sista schak
tet framkom ett 0,3 m tjockt lager med skärv
sten och kolblandad jord.

FYND: -
DATERING: järnålder - nyare tid.

FRÖSÖ SN, HÖVDINGEN I 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Kajsa Willemark
I samband med schaktningsarbete för nybygge 
berördes markytan intill fornl 92, två gravhö
gar. Efter kraftig jordavbaning och nedschakt- 
ning genomfördes en arkeologisk efterunder- 
sökning. Undersökningen begränsades till kon
troll av schaktprofiler och dumpmassor. En 
nedgravning i norra delen innehöll matjord och 
recenta sopor. I övrigt framkom inget av intres
se.

FYND: - 
DATERING: -

FRÖSÖ SN, KUNGSGÅRDEN 3:1 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Kajsa Willemark
Med anledning av luftfartsverkets planer på att 
anlägga en reflektoryta för glidbanesändare på 
Frösö flygplats fosfatkarterades den berörda 
ytan. Reflektorytans planerade belägenhet be
rör markytor som är intressanta ur fornläm- 
ningssynpunkt. Cirka 20 m söder om den karte
rade ytan låg det medeltida Västerhus kapell 
med kyrkogård. I området finns dessutom ett 
stort antal järnåldersgravar registrerade. Fos
fatanalysen visar generellt låg fosfathalt med 
undantag av en förhöjning i områdets sydvästra 
del.
FYND: - 
DATERING: -
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HACKÅS SN, HACKÅS KYRKA 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Kajsa Willemark

Med anledning av nyanlagd väg mellan Hackås 
kyrka och väg 592 utfördes antikvarisk schakt
kontroll. Vid matjordsavbaning framkom rester 
från fyra oregistrerade odlingsrösen 20-120 m 
från fornl 94. Rösena innehöll enbart odlings- 
sten. I östra delen framkom en 2x2 m stor och 
1 m djup nedgravning tolkad som nergrävd 
odlingssten och dumpplats.
FYND: - 
DATERING: -

LITS SN, SÖRE 5:94, M FL 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Kajsa Willemark

Med anledning av planerat bostadshus fosfat- 
karterades området. Resultatet visar låg fosfat- 
halt i större delen av det undersökta området. I 
norra delen syns en förhöjning av fosfatvärdet, 
bl a vid en ca 3x2 m stor och 0,5 m hög förhöj
ning i terrängen. Inget anmärkningsvärt notera
des om lagerföljden.
FYND: - 
DATERING: -

NORDERÖ SN, PRÄSTBORDET 1:1 
Jämtlands läns museum
Fältarbetsledare: Jan Sundström, Margareta 
Hildebrandt

Vid utbyte av rötskadat trägolv i kyrkan och 
urschaktning av jord för förbättrad ventilation 
utfördes en arkeologisk undersökning. Föru
tom gravar och lösfynd från olika tider påträffa
des ett stensatt golv av kalkstenshällar och en 
stenrad innanför murarna som kan ha utgjort en 
runt om gående stenbänk. I ett par schakt som 
grävdes djupare påträffades ett ljusare alvskikt 
på vars yta framkom järnslagg och kol. I den 
ljusa al ven syntes också årderspår. Bland bygg- 
nadsarkeologiska iakttagelser kan nämnas en 
igensatt sydportal, ett igensatt östligt korföns

ter, ett sakramentsskåp i korets nordvägg, sena
re använt som vanligt skåp. Runt detta framkom 
målning av senmedeltida typ. Trä från bomplug- 
gar på kyrkans vind har C 14-daterats till 
995± 100 e Kr och 1060±80 e Kr (St9551,9552). 
De funna 52 mynten dateras från 1100-talets slut 
till 1800-talets slut.

FYND: mynt, spännen, pärlor, kam av horn, 
tärning av ben, knappar, nålar, ring, liten björn- 
skuptur av tand (?), fiskkrok, fiskfjäll, nyckel, 
beslag, upphängare för rökelsekar, slagg, 
bronsbleck, textilfragment.

DATERING: järnålder-nutid.

NÄSKOTTS SN, PRÄSTBORDET 1:1 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Kajsa Willemark
Med anledning av omläggning av väg vid Näs- 
kotts kyrka utfördes antikvarisk kontroll vid 
schaktningsarbetet. Inga fynd eller andra indi
kationer av kulturhistoriskt intresse framkom.

FYND: - 
DATERING: -

RAGUNDA SN, AMMER 1:58 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Jan Sundström

I potatisland på Ammer 1:58 hade vid plöjning 
påträffats eldskadade stenar, kol och sot i en i 
övrigt helt stenfri åker. Anläggningen låg i ett 
område där eventuell tidigare bebyggelse var 
helt okänd och i sådant läge att förekomsten av 
en stenåldersboplats, i anslutning till havsytan 
under mesolitisk tid, ej kunde uteslutas. För att 
utröna anläggningens karaktär och ålder utför
des en arkeologisk undersökning. Undersök
ningen visade en vällagd härd av 0,1-0,4 m 
stora stenar, relativt flata. Delar av härden var 
skadad av plöjning. Härden var 2 x 1,5 m stor 
och 0,25 m djup. I härden fanns ställvis rikligt 
med kol och sot samt lite bränd lera. Av det 
påträffade träkolet utfördes C 14-analys som 
visade åldern 1465±80 eKr (St9803).
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FYND: träkol, bränd lera. 
DATERING: 1465±80 e Kr.

Lappland

ARJEPLOGS SN, UDDJAUR 1:1
Umeå Universitet, Arkeologiska Institutionen
Fältarbetsledare: Ingela Bergman Hennix

Syftet med undersökningen var att försöka klar
göra bosättning och resursutnyttjande i övre 
Norrlands inland under vikingatid och medel
tid. Fältarbetet har under den aktuella säsongen 
omfattat inventering av härdar samt registrering 
av metallfynd med detektor i anslutning till 
härdkonstruktionerna. Inom en yta motsvaran
de 7 km: har ca 110 härdar påträffats, vilka tidi
gare ej registrerats. I anslutning till härdarna 
påträffades ett 60-tal metallfynd vilka på typolo
giska grunder kan dateras till vikingatid, medel
tid och vidare in i 1800-talet. Ett mindre områ
de, 10 m:, undersöktes genom utgrävning. Här 
hade vid inventering 5 härdar noterats samt ett 
fynd av en fragmentarisk oval spännbuckla. 
Härdkonstruktionerna grävdes för datering. I 
samband med undersökningen framkom ett 40- 
tal fynd, huvudsakligen av järn. Inventeringen 
och utgrävningarna kommer att fortsätta. Publi
ceras vid institutionen för arkeologi, Umeå.
FYND: metallfynd, fragmentarisk oval spänn
buckla, järnföremål.
DATERING: vikingatid, medeltid, 1800-tal.

ARVIDSJAURS SN, FORNL 471 
Norrbottens museum 
Fältarbetsledare: Tomas Wallerström
Undersökningen bestod i att en schaktning för 
telekabel bevakades. Ett område som tillhört 
gamla kyrk- och marknadsplatsen i Arvidsjaur 
med anor sedan Johan III:s tid berördes. Med 
hänsyn till tidigare undersökningsresultat, var 
kulturlagret förvånansvärt obetydligt, i huvud

sak obefintligt. Förhållandet kan bero på att 
området, som legat mellan samernas och sven
skarnas marknadsbosättning, varit föga utnytt
jat, ett slags demarkationszon. De tidigare un
dersökningarna visade att aktiviteten i de an
gränsande områdena varit frekvent med förhål
landevis kraftiga kulturlager. Kyrk- och mark
nadsplatsen övergavs sedan ny kyrka med nytt 
läge, invigd 1826, tillkommit.

FYND: -
DATERING: nyare tid, före ca 1826.

JOKKMOKKS SN, PRÄSTBORDET 1:44, 
FORNL 57-58 
Norrbottens museum 
Fältarbetsledare: Peter Germer
Undersökningen omfattade en tidigare ej regi
strerad del av gamla kyrk- och marknadsplatsen 
i Jokkmokk med anor från 1600-talets början. 
Vid undersökningen framkom fem konstruktio
ner varav ca tre representerar marknadsplats
bebyggelse i form av enkla hus, de övriga troli
gen tältkåtor. Fynden är av samma slag som 
tidigare.

FYND: -
DATERING: ca 1600-1750.

JOKKMOKKS SN, ÄLVNÄSET, VUOLLE- 
RIM
Umeå Universitet, Arkeologiska Institutionen 
Fältarbetsledare: Ulf Westfal

Som ett forskningsprojekt vid arkeologiska in
stitutionen, Umeå universitet, bedrivs under
sökningar av hyddlämningarfrån stenålder. Fy
ra till sju hyddbottnar, aktivitetsplatser, fångst
gropar och härdar ligger längs en numera torr
lagd och igenvuxen älvfåra. Anläggningarna är 
välbevarade och endast prov- eller delunder- 
sökta. Hyddbottnarna mäter 11 x5 m och inne
håller gropanläggningar, stolphål samt vallkon
struktion.
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FYND: hyddbottnar, stenföremål, ben. 
DATERING: stenålder.

ÅSELE SN, ÅSELE 1:27, FORNL 393 
Västerbottens museum 
Fältarbetsledare: Lennart Forsberg

Med anledning av en planerad utvidgning av 
Åsele kyrkogård företogs en arkeologisk under
sökning inom området. Målsättningen var att:
1) få fram fyndmaterial från tiden före kyrkans 
anläggande 1648.
2) lokalisera en förmodad marknadsplats.
3) kan det eventuellt framtagna benmaterialet 
belysa djurhushållning och kost?
5x5 m stora rutor grävdes ut, slumpvis utlagda 
över området. Andra ytor banades av med ma
skin. Fynden var huvudsakligen från tiden efter 
kyrkans anläggande, men en förhistorisk bo
plats med avslag av flinta och kvartsit framkom 
även.

FYND: flinta, kvartsit, kritpipor, porslin, glas, 
tegel.
DATERING: bronsålder, mestadels 1700-tal 
och senare.

Medelpad

SELÅNGERS SN, HÖGOM, FORNL1 
Umeå Universitet, Arkeologiska Institutionen 
Fältarbetsledare: Per Ramqvist

Mindre undersökning av ett tidigare ej under
sökt parti av hög nr 2. Fosfat- och jordartskarte
ring genomfördes över största delen av det 
gränslinjebestämda området kring gravfältet. 
Ett 10 m långt och 5 m brett schakt lades i syd
ostkanten av graven på sandåsens krön fördelat 
så att 6 m gick in i graven och 4 m utanför. 
Högfyllningen bestod av boplatsmaterial (bränd 
lera, brända ben, kol, sot). Under fyllningsjor- 
den framkom ett mycket distinkt kulturlager, 
0,05-0,15 m tjockt. Detta lager gick utanför 
gravens nuvarande utsträckning, vilket betyder

att högen åtminstone i sydöst varit större än den 
blev i den rekonstruerade versionen 1951. Di
rekt under och anslutande till boplatslagret på
träffades tolv stolphål och tre andra anläggning
ar. Dessutom iakttogs i åkern utanför högen ett 
20-tal fuktfläckar med cirkulär form vars bety
delse ännu är oviss. Fosfat- och jordartkarte
ringen som ytmässigt täckte ca 3 ha gav också 
bebyggelseindikationer. De största fosfatkon
centrationerna uppträdde i direkt anslutning till 
storhögarna nr 2, 3 och 4. I sydvästra kanten av 
hög 2 och en bit ner i sluttningen motsvaras de 
höga fosfatvärdena av ett tjockt kulturlager med 
bränd lera och brända ben. Undersökningen 
föranledd av den kommande Högom-publice- 
ringen.

FYND: brända ben, bränd lera, kol. 
DATERING: yngre romersk järnålder - folk- 
vandringstid.

SUNDSVALL, KV FLITEN, FORNL 21 
Länsmuseet Murberget 
Fältarbetsledare: Christer Fogelqvist

Planerad affärs- och kontorsbebyggelse. Inga 
belägg för bebyggelse före branden 1803 fram
kom.

FYND: -
DATERING: 1800-tal.

SUNDSVALL, ÅKROKEN, KV BARN
HEMMET, HUMLEGÅRDEN, FORNL 21 
Länsmuseet Murberget 
Fältarbetsledare: Christer Fogelqvist

Undersökningen föranleddes av planerad ex
ploatering. Torgets ungefärliga läge i kv Barn
hemmet har fastställts. Av rådhuset hittades 
inga rester.

FYND: keramik, kritpipor.
DATERING: 1600-talets första hälft.
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Närke

HARDEMO SN, BERGA 6:1, SMEDSGÅR
DEN
Örebro läns museum 
Fältarbetsledare: Pär Hansson

På grund av risk för totalbortplöjning delunder- 
söktes ett slagg-, mal-, sot- och skärvstenslager. 
Ugnsväggsfragment, bränd lera, stolphål, del
vis med trärester framkom.

FYND: bränd lera, trärester.
DATERING: ca 200 f Kr (C 14).

RAMUNDEBODA SN, LAXÅSKOGEN 
1:116
Örebro läns museum 
Fältarbetsledare: Estrid Esbjörnson
Med anledning av förberedelser för torvtäkt på
träffades en tidigare ej känd kavelbro på Porla- 
mossens mellersta del. Ett mindre parti av ka- 
velbron (3x4 m) frilädes och uppmättes. Bron, 
som sträckte sig i sydväst-nordostlig riktning 
över mossen, var ca 350 m lång, 2,6-3,2 m bred 
och låg ca 0,2-0,25 m under markytan. Brons 
sträckning framträder på en fotokarta. Några 
fynd påträffades ej annat än några panelsågade 
plankor, som låg ovanpå kavelbron. Största de
len av bron kommer att borttagas i samband 
med det fortsatta torvupptagningsarbetet.

FYND: - 
DATERING: -

ÖREBRO, KÖPMANGATAN 7-13 
Örebro läns museum 
Fältarbetsledare: Estrid Esbjörnson

Med anledning av att Örebro kommun - Gatu
kontoret - skulle byta ut ledningsnätet på en av 
gatorna i den centrala Örebro, på Köpman
gatan. kom man därvid att beröra tidigare orör
da kulturlager i schaktets sidor och botten. 
Schaktningarna följdes kontinuerligt av läns

museet. Vid besiktningarna påträffades fem oli
ka konstruktioner: två intill varandra liggande 
mindre avloppstunnlar, del av en brunn, en bro
läggning, en del av ett hus samt en konstruktion 
av okänd funktion. I övrigt påträffades endast 
kulturlager av olika beskaffenhet och tjocklek. 
Sammanfattningsvis kan nämnas att det mark
parti, som frilädes vid schaktningarna. förefal
ler att under medeltiden ha varit ett utkantsom- 
råde, som först något senare tagits i anspråk för 
bebyggelseändamål.

FYND: keramik av yngre rödgods. kritpipskaft 
och liknande i de mellersta skikten. 
DATERING: 1600-och 1700-tal.

Skåne

BARKÅKRA SN, LUNTERTUN 1:60, 
FORNE 56
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Ulrika Hagren
Inför nybyggnation av enfamiljsvilla och garage 
banades området av med maskin ned till en nivå 
av ca 0,5 m under marknivå. Härvid framkom i 
områdets nordöstra del en svagt synlig 9 m lång 
och 1,5 m bred rad av stenar omgiven av humus 
om ca 0,3 m. Denna anläggning löpte parallellt 
med schaktkanten på ett avstånd av 0,5-0,7 m 
och skiljde sig från den omgivande gula lerblan- 
dade sanden. Stenarna varierade i storlek från 
0,2 till 0,6 m och låg oregelbundet i förhållande 
till varandra. Stenraden och den omgivande 
mörkfärgningen var på två ställen avbruten av 
den gula sanden. Efter dokumentation avlägs
nades stenen, varvid humuslagret befanns vara 
omkring 0,1 m tjockt och stenen i allmänhet 
0,2 m. Stenen var lagt i den gula sanden som 
vidtog vid stenens nedre halva. Ingenting övrigt 
av arkeologiskt intresse framkom.
FYND: - 
DATERING: -
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BARKÅKRA SN, LUNTERTUN 1:88, 
FORNL 40
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Hans Persson

På grund av anläggande av skärmtak samt ut
fyllnad av matjord togs ett schakt på 12 m upp i 
områdets längdriktning. Därvid framkom mat
jord direkt följt av tjocka sandlager. Dessa var 
inte i något fall påverkade av mänsklig aktivitet.
FYND:- 
DATERING: -

BRÅGARPS SN, BRÅGARPS KYRKA 
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Mabel Cronwall

I samband med nedläggning av åskledare fram
kom rester av grundmur till vapenhus på såväl 
norra som södra sidan av kyrkan.
FYND: - 

, DATERING: -

BÅSTAD, KV NEPTUNUS 36 
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Mats Anglert

Provundersökning på grund av tillbyggnad av 
befintligt boningshus och nybyggnation av gara
ge. Kv Neptunus ligger alldeles nordost om tor
get i Båstad. På en äldre kartskiss från mitten av 
1600-talet har den tyske kartografen Johannes 
Mejer markerat en korsförsedd byggnad i när
heten av det aktuella undersökningsområdet. 
Källan får anses som något osäker. I början av 
1800-talet har emellertid tomten kv Neptunus 
36 varit obebyggd. Vid provundersökningen 
togs tre mindre schakt upp med hjälp av traktor- 
gravare inom resp område för de planerade 
byggnadskropparna (se schaktplan). I schakt I, 
som var 4,5x1,0m, framkom endast 0,15- 
0,25 m matjord ovan den sterila moränen. På ett 
djup av ca 0,55 m påträffades ett mycket kalk- 
haltigt lager. Schakt II var 6,Ox 1,0m och låg 
längre in på tomten. Under 0,4-0,5 m matjord 
kom den sterila moränen. Det kalkhaltiga lagret

framkom fläckvis på ett djup av 0,9 m. I schakt 
III som var 1,5x 1,0 m, framkom den sterila mo
ränen under 0,4 m matjord. Ett kalkhaltigt lager 
påträffades på ett djup av 0,85 m. Vid undersök
ningen påträffades alltså inga som helst spår av 
kulturlager. Inte heller framkom några fynd, 
varken från medeltid eller nyare tid.

FYND: - 
DATERING: -

BÅSTAD, STG 35
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Lena Ideström Ulrika Hagren

På platsen för ett planerat bostadshus - mitt i 
och i dess längdriktning - upptogs ett schakt, 
0,7 m brett och 12 m långt. Härvid framkom ett 
matjordslager om 0,9m, följt av steril sand. I 
matjordslagret fanns rester av sentida avfall, 
ben och porslinsskärvor. Ingenting av arkeolo
giskt intresse framkom.

FYND: porslin, ben, sentida material. 
DATERING: -

EVERÖDS SN, EVERÖD 25:1 
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Ulrika Hagren

I samband med nedläggning av VA-ledningar 
framkom delar av ett ca 150 cm långt skelett av 
en kvinna, troligen i 25-årsåldern. Då skelettet 
uppmärksammades först i schaktmassorna gick 
det inte att klarlägga ställning, djup, gravgåvor 
etc. Under antikvarisk kontroll avbanades ca 
80 m i schaktets längdriktning (matjord och hu- 
mös sand) ned till steril sand. I matjordslagret 
framkom sentida rester av djurben, liksom i den 
humösa sanden. I den vita, sterila sanden syn
tes inga nedgrävningar eller annat av arkeolo
giskt intresse.

FYND: skelett av människa, djurben, sentida 
keramik och porslin.
DATERING: -
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FINJA SN, VÄG 922 L SKYRUP-TVÄR- 
SKOG
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Eva Arvidsson

I nära anslutning till den nya vägsträckningen 
finns fornlämning nr 17 i Finja socken. Forn- 
lämningen utgörs av platsen för ett borttaget 
gravfält med resta stenar. Den nya vägen har till 
största delen byggts upp ovanpå befintlig åker
mark. En antikvarisk kontroll omfattande över
vakning av en ca 50 m lång vägsträcka där den 
gamla vägsträckningen skulle grävas bort. Bär
lager och matjordsrester togs bort med grävma
skin ner till den sterila moränen. Inga spår efter 
förhistorisk verksamhet kunde iakttagas.

FYND: - 
DATERING: -

FJÄLKESTADS SN, FJÄLKESTAD 24:1, 
FORNE 60
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Lena Ideström

Inför planerad villabebyggelse (11 tomter) upp
togs inom området elva 1,5 m breda provschakt 
med en sammanlagd längd om ca 750 m. Matjor
den var mestadels ca 0,3 m tjock. Därunder kom 
steril sand. Ett undantag från detta var ett parti i 
områdets östra del där matjordens tjocklek upp
gick till mellan 0,5-0,9 m. Därunder framkom 
ett brandlager med fynd av förhistorisk keramik 
i ytan. I övrigt framkom olika typer av anlägg
ningar: härdar, stolphål och diverse nedgräv- 
ningar, spridda över hela området. 1 samband 
med provundersökningen gjordes även en efter- 
undersökning av fornl 60, Fjälkestads sn. Forn- 
lämningen, som utgörs av platsen för en bortta
gen hög, ligger inom områdets syd-östra del. 
Man kunde på platsen se en svag förhöjning och 
med hjälp av schakt, som lades i kors över den 
förmodade återstoden av högen konstatera, att 
matjorden här var något tjockare än på övriga 
ställen. Några egentliga spår utöver förhöjning 
gick inte att konstatera.
FYND: keramik 
DATERING: järnålder?

FJÄLKESTADS SN, FJÄLKESTAD 24:8, 11, 
12
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Cathrine Einarsen

Vid provgrävning inför planerad villabebyggel
se påträffades tidigare ej kända boplatslämning
ar av förhistorisk karaktär inom området. Det 
därefter undersökta området omfattar huvud
sakligen Fjälkestad 24:11 och 12, där ett område 
på ca 2 500 m: undersökts. Matjorden banades 
av med maskin varvid framkom ca 95 anlägg
ningar av olika slag, ca tio härdar, 65 stolphål 
samt 20 (avfalls)gropar och anläggningar av 
obestämbart slag. Inom Fjälkestad 24:8 påträf
fades inga boplatslämningar.

FYND: keramik.
DATERING: ?

FJÄLKESTADS SN, FJÄLKESTAD 34:1 
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Eva Arvidsson
Provundersökning på grund av uppförande av 
växthusanläggning. Undersökningsområdet lig
ger ca 200 m sydsydväst om Fjälkestads kyrka. 
Boplatslämningar och gravar från framför allt 
yngre stenålder och bronsålder förekommer 
rikligt i denna del av Fjälkestads sn. Det under
sökta området är ca 180x50 m stort. Med hjälp 
av grävmaskin med en 1,8 m bred skopa upp
togs sammanlagt ca 300 löpmeter sökschakt. I 
områdets nordvästligaste del framkom två här
dar samt en rundoval mörkfärgning. Dessa bo
platslämningar ligger över 28 m:s ekvidistan
sen. Inga som helst spår efter förhistorisk verk
samhet påträffades i den övriga delen av områ
det. Då den nordligaste delen av exploaterings
området kommer att användas som grönyta har 
fortsatt arkeologisk undersökning ej bedömts 
som nödvändig.

FYND: - 
DATERING: -
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FJÄLKESTADS SN, RÅBELÖVS GODS, 
FORNE 4, 17
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Eva Arvidsson

En ledningsdragning mellan Balsby och Fjälke- 
stad passerade alldeles intill två gravhögar. 
Ledningen plöjdes ner, förutom då den passera
de gravhögarna. Här avbanades matjorden med 
grävmaskin. Invid fornl 4 framkom en diffus 
grund mörkfärgning. Denna tolkades som senti
da spår efter trädrötter. Inga lämningar eller 
spår av förhistorisk art påträffades.
FYND: - 
DATERING: -

FJÄLKINGE SN, FJÄLKINGE 3:29 
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Lena Ideström

Eftersom nybyggnation redan var påbörjad då 
antikvariska myndigheter kopplades in fick en 
provundersökning förläggas till ett område all
deles intill nybyggnationen. På en yta, ca 3x3 m 
stor, togs asfaltbeläggningen och det översta 
gruslagret bort med maskin. Därunder framkom 
ett grus- och sandlager med inslag av recenta 
fynd. Under detta, ca 0,3 m under markytan 
framkom ett kompakt brunsvart humöst lager 
av ’’kulturlager" karaktär. Även detta visade sig 
innehålla recenta fynd, spik, porslin, glas osv. 
Ca 0,55 m under markytan framkom steril ljus- 
brun sand.
FYND: - 
DATERING: -

FJÄLKINGE SN, FJÄLKINGE 162:1 
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Lena Ideström

På grund av nybyggnation av servicelägenheter 
upptogs fyra provschakt, 1,5 m breda och med 
en sammanlagd längd av 116 m. Då tomten tidi
gare varit bebyggd var speciellt det område, 
som täcktes in av de två öst-västgående schak
ten mycket stört. Matjorden innehöll sentida

rasmassor och diverse nedgrävningar för av
lopp och ledningar. Spår efter eventuella forn- 
lämningar saknades helt. I de två nord-sydgåen- 
de schakten framkom ett brandlager som visade 
sig innehålla modernt tegel. Även under.detta 
framkom diverse modernt byggnadsmaterial, 
bl a tegel, glas och klinkers. Fortsatt undersök
ning var ej nödvändig.
FYND: - 
DATERING: -

FOSIE SN, KV BENKAMMEN 
Malmö museum
Fältarbetsledare: Esbjörn Jonsson

Boplatslämningar från yngre bronsåldern. Tre 
långhus och ett tiotal gropsystem. En senneoli- 
tisk dubbelgrav.

FYND: boplatsmaterialet: flinta, keramik; 
gravgåvor: dolk, pilspets, bryne.
DATERING: yngre bronsålder, senneolitikum.

GRYTS SN, GRYT 1:1, FORNL 12 
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Eva Arvidsson

Fornlämning 12 i Gryts sn utgörs av fossila, 
troligen vikingatida, åkrar. Dessa består av fyra 
långsmala terrasser med mellanliggande ter
rasskanter. Vägen mellan Vanås och Gryt går 
längs västra kanten av den fossila åkermarken. I 
samband med breddning av denna väg borttogs 
upp till 1,5 m av den nedersta terrassåkern. Med 
grävmaskin togs matjordslagret, ca 0.1 m 
tjockt, bort. Under matjorden framkom ett ca 
0,2 m tjockt svagt humusfärgat lager. Därunder 
vidtog den sterila sanden. Spår efter odling, 
såsom årderristningar eller liknande, kunde ej 
iakttagas.
FYND:- 
DATERING: -
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GRÅMANTORPS SN, BJERSGÅRD STG 
1849
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Eva Arvidsson

Kring Bjersgård finns ett 20-tal fornlämningar 
från framför allt järnåldern. Fornlämningarna 
utgörs av högar, stensättningar och gravfält 
med domarringar och resta stenar. Vid mat- 
jordsavbaningen inför grustäkt omedelbart 
nordväst om gårdens ekonomibyggnader fram
kom boplatslämningar. Sammanlagt 19 anlägg
ningar undersöktes. De låg väl samlade på 
åskrönet ca 54 m ö h. Anläggningarna utgjordes 
av 14 härdar, varav en med ett stolphål, fyra 
stolphål och en sotfläck. Samtliga anläggningar 
var fyndtomma.
FYND: - 
DATERING: -

GUALÖVS SN, GUALÖVS KYRKA 
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Eva Arvidsson

Gualövs kyrka uppfördes vid mitten av 1100- 
talet eller strax därefter. Romanska målningar 
finns i absiden, ovan korets valv och i triumfbå
gen. Kyrkan valvslogs under 1400-talet. Lång
huset byggdes till på 1830-talet. Arbetet omfat
tade genomgång av fyllningsmassorna ovan val
ven på den medeltida delen av långhuset, inför 
isolering av kyrkvinden. Samtliga massor sålla
des och kontrollerades. De bestod till stor del av 
byggnadsavfall som troligast härrör från 1830- 
talets tillbyggnadsarbeten. Förutom byggnads
avfall utgjordes massorna av damm, sot och 
växtdelar vilka ingått i fågelbon. Någon lager- 
följd var ej urskiljbar. Mängden byggnadsavfall 
var något mindre nere i svicklarna. Efter avslu
tad tömning besiktigades murarna ytligt. Spår 
efter romanska målningar på långhusmurarna 
kunde ej iakttagas. Det romanska fönster som 
utvändigt finns markerat på den norra långhus
muren är efter tömningen synligt även invän
digt.

FYND: ett mässingslod, kritpipa.
DATERING: 1800-tal?

GUALÖVS SN, NYMÖLLA 12:3, FORNL 3 
Lunds Universitets Historiska Museum 
Fältarbetsledare: Bożena Wyszomirska
Undersökningsområdet utgör en del av en grop- 
keramisk boplats, som vid två tillfällen tidigare 
varit föremål för mindre undersökningar, (1977 
utgrävdes på samma plats rödockragraven pub
licerad av Bożena Wyszomirska i Fornvännen 
1979:2). Anledningen till undersökningen 1984 
var att få fördjupad kunskap om boplatsens/ 
gravplatsens karaktär. Kulturlagrets tjocklek 
var 20-30 cm. Benmaterialet som påträffades 
har osteologiskt bestämts man har identifierat 
människoben med förbränningsspår, ben av 
kronhjort, vildsvin samt två sälarter.

FYND: redskap av ben, bergart och flinta, rest
produkter av flinta, keramik (gropkeramik). 
DATERING: mellan neolitikum eventuellt 
också tidig neolitikum.

HELSINGBORG, S:TA MARIA KYRKA 
Skånes Hembygdsförbund 
Fältarbetsledare: Mabel Cronwall

1 samband med dräneringsarbete runt kyrkan 
dokumenterades kyrkans grundmurar till koret.

FYND: - 
DATERING: -

HYBY SN, HYBY 3:5, FORNL 26 
Lunds Universitets Historiska Museum 
Fältarbetsledare: Mats Larsson

På platsen har ett stort antal lösfynd från tidig- 
neolitikum påträffats och registrerats. En un
dersökning av en större yta bedömdes därför 
som varande av intresse. Undersökningen ingår 
som en del av ett påbörjat projekt med titeln 
”Det sydvästskånska backlandskapet - en tidig 
bondebygd" som behandlar utvecklingen från 
sen atlantisk tid fram i mellanneolitikum. Två 
större ytor avbanades med maskinhjälp men på 
grund av undersökningens karaktär, semina- 
riegrävning och ett ogynnsamt väder blev en
dast ca 400m: totalt undersökta. Övriga ytor
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endast registrerades. Då inget kulturlager på
träffades avbanades matjordslagret och obser
verade anläggningar registrerades och under
söktes. Den hårt odlade marken har medfört att 
stora delar av matjordsskicktet på backarna i 
stort bortplöjts.
FYND: -
DATERING: tidig neolitikum (A-fas/oxiegrup- 
pen), vikingatid (bl a grophus).

HUSIE, OXIE, SÖDRA SALLERUPS SNR, 
SYDGAS, STAM- OCH GRENLEDNING 
Malmö museum
Fältarbetsledare: Isse Israelsson, Håkan As- 
sarsson, Jan Persson

Undersökningen omfattade de avslutande de
larna av det sk Sydgasprojektet. Här ingick 
såväl stam som grenledningar. Vid Södra Salie
rn p undersöktes ytterligare ett hundratal meter 
av en vikingatida boplats innehållande flera 
långhus. Vid Södra Sallerup undersöktes vidare 
medeltida lämningar inom det medeltida byom
rådet.

FYND: keramik, flinta, järn- och bronsföremål. 
DATERING: yngre stenålder, bronsålder, vi
kingatid, medeltid.

HUSIE SN, KV SALIX, FORNL 21 
Malmö museum
Fältarbetsledare: Bengt-Ake Samuelsson

Med anledning av nyproduktion av bostäder 
(villor)i kv Salix, inom Ö Skrävlinge medeltida 
bytomt, undersöktes medeltida kulturlager och 
anläggningar inom ett ca 1 100 m2 stort område. 
72 m2 av kulturlagret totalundersöktes. I botten
sanden under kulturlagret, undersöktes vidare, 
inom ett ca 700 m2 stort område, ca 600 anlägg
ningar bestående av stolphål, rännor, gropar 
och brunnar.
FYND: keramik, A-C gods, järnföremål, bry- 
nen, ben mm.
DATERING: 1100-1700-tal.

HYLLIE SN, KV DISPONENTEN, FORNL 
30
Malmö museum
Fältarbetsledare: Bengt-Åke Samuelsson

Med anledning av anläggandet av uppställnings
plats för lastfordon påträffades vid schaktning 
rester av en kalkugn med tillhörande kalklada 
samt ytterligare murfragment av ännu ej identi
fierade byggnader (de senare troligen från sent 
1800-tal). Kalkugnen frilädes och dokumentera
des i plan. Ugnen som var av schaktugnstyp 
ägde en diam av ca 9 m. Den var försedd med tre 
utdragsöppningar, av vilka två varit föremål för 
ombyggnad under 1800-talet. Genom kart- och 
litteraturstudier kunde konstateras att ugnen 
bör vara identisk med den som efter 1728 upp
fördes av Frans Suell dä. Och som beskrivs av 
Carl von Linné år 1749 i dagboken från hans 
skånska resa. Ugnen nedrevs i slutet av 1800- 
talet.

FYND: kritpipsfragment, glas, järn, keramik, 
porslin.
DATERING: 1700-1800-tal.

IVETOFTA SN, BROMÖLLA STG 370 
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Eva Arvidsson
För nedläggning av dagvattenledning och an
läggning av GC-väg norr om Ivetofta kyrka 
framkom ca 200 m öster om vägen Bromölla- 
Ivetofta två förmodade härdar och en sotfläck. 
Härd 1 var 2,4x 1,8 m stor och 0,5 m djup. Den 
bestod av tätt packad, delvis skörbränd sten. 
Förekomsten av sot och träkol var riklig. En del 
djurben och några fragment av brända ben fram
kom. Härd 2 var av samma storlek men bara ca 
0,2 m djup. Denna anläggning var fyndtom, så
när som på en del djurben, som låg i direkt 
anslutning. Ca 150 m öster om vägen framkom 
en förmodad syllstensrad från en sentida bygg
nad. Den var 1,5 m bred. Syllstenarna försvann 
in under ej avbanad mark. Inga tvärgående re
ster framkom. Omedelbart norr om syllstensra- 
den fanns en tydlig sotfläck. På ett område om 
ca 10 m runt konstruktionen bar marken spår av 
sot och träkol. Här fanns även en hel del djur
ben från senare tid.
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FYND: keramik, djurben, brända ben, glas, 
järn.
DATERING: förhistorisk tid - 1800- 1900-tal.

IVETOFTA SN, ÅBY 23:4 
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Lena Ideström, Ulrika Ha
gren
Då fornlämningarna 32 och 33 i Ivetofta sn låg i 
direkt anslutning till en planerad vägsträckning 
utfördes en provundersökning för att hitta even
tuella boplatslämningar. Ett schakt om en sko
pas bredd, 1,6 m, togs upp i den planerade vä
gens sträckning. Härvid framkom under det 
0,2 m tjocka matjordslagret ett lager flygsand, 
som varierade mellan 0,05 och 0,30 m. Härun
der följde steril sand respektive ett nytt mat- 
jordslager, följt av steril sand. I den sterila san
den syntes på ett fåtal ställen rester efter eldpå
verkan, något sot och något träkol. Dessutom 
kunde en sotfläck och en härdbotten lokalise
ras. Sotfläcken var l,5xl,0m stor och utgjor
des av sotig, humös sand, som med otydliga 
begränsningslinjer avtecknade sig mot den röd
gula, sterila sanden. Här fanns också några en
staka skörbrända stenar utan spår av konstruk
tion. Anläggningen var omkring 0,1 m djup. I 
schaktets västra del framkom en ca 2,0x3,0 m 
stor yta av sotig, delvis bränd, humös sand. Här 
fanns relativt rikliga mängder av flinta, som 
delvis var eldpåverkade. Även några fragment 
av brända och obrända ben framkom. Anlägg
ningens djup varca0,15 m underavbanad mark
yta. Provundersökningens ringa resultat gör att 
vidare undersökning inte anses nödvändig.

FYND: ben, flinta.
DATERING: -

KNÄSTORPS SN, KNÄSTORPS KYRKA 
Skånes Hembygdsförbund 
Fältarbetsledare: Anna-Paula Andersson
I samband med nedläggning av åskledare på
träffades vid kyrkans södra sida grundmurarna 
till ett vapenhus.

FYND: -
DATERING: troligen 1400-tal.

KRISTIANSTAD, KV HOVRÄTTEN 13 
OCH 15
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Ulrika Hagren

Vid kontroll påträffades rester efter nyligen riv
na byggnader. I profil framkom även rester av 
en mur. Denna var 0,8 m hög och 1,9 m bred, 
uppförd av sten i storlek ca 0,5 m i diameter och 
murad med kalkbruk. I anslutning till denna 
fanns även stenar i storlek ca 1 m. Muren var 
belägen ca 3 m under nuvarande marknivå. I 
profilen påträffades djurben samt en keramik
skärva.
FYND: djurben, keramik.
DATERING: -

KRISTIANSTAD, NORRA KASERNGA
TAN
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Ulrika Hagren

Inför nedläggning av fjärrvärmeledning på 
N Kaserngatan mellan Ö och V Storgatan upp
togs ett schakt av ca 1 m bredd och djup. I den 
norra schaktkanten framkom enbart ljusgul 
sand, eftersom gatan nyligen varit uppgrävd på 
grund av ledningsnedläggelse. I schaktets södra 
kant fanns kraftigt omrörda lager från olika ti
der, bl a fanns ett fåtal stenar i ca 0,2 m storlek 
med spår av kalkbruk, möjligen härrörande från 
äldre grundmur.

FYND: - 
DATERING: -

KRISTIANSTAD, SÖDRA KASERNGA
TAN/V VALLGATAN 
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Carl Fredrik Beijer

I samband med ledningsarbete konstaterades 
stora mängder glaserad keramik på ett djup av
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0,6-1,0m från gatunivå. Vid en okulär besikt
ning konstaterades att keramiken härrörde sig 
från en avfallsgrop som blivit skadad i samband 
med kabelarbetena. Det arkeologiska arbetet 
inriktades på att dokumentera en profil åt söder. 
I profilen kan fyra arkeologiska lager urskiljas. 
Det lager som ligger närmast gatunivån består 
av påförd lera med inblandning av gödsel. Detta 
lager mäter mellan 0.2 och 0,35 m. Närmast un
der detta lager återfinnes ett tunt lager av ljus, 
lera, också påförd, med ett ungefärligt mått av 
0.1 m över hela ytan. Lager tre är fyndbärande. 
Här återfinns keramik och glas. Lagret varierar 
i tjocklek mellan 0,3 m och 0,5 m. Det fjärde 
lagret utgörs av en enrisbädd som tjänat som 
armering vid stadens grundläggande. I profilens 
sydvästra hörn finns en störning i form av en 
nedgravning som går genom samtliga lager. En 
datering av de arkeologiska lagren med utgångs
punkt i keramiken visar på 1600-tal-tidigt 1700- 
tal.

FYND: glaserad keramik, trefotsgrytor och fat, 
djurben, glasfragment, handslaget tegel. 
DATERING: 1600-tal - tidigt 1700-tal

KVISTOFTA SN, KATSLÖSA 10:7 
Skånes Hembygdsförbund 
Fältarbetsledare: Karna Jönsson

I samband med schaktningskontroll vid avba- 
ning för trafikplats vid Rydebäck påträffades tre 
stycken härdar som innehöll sot, kol, bränd lera 
och skörbränd sten. För övrigt fanns inga fynd 
som kunde datera anläggningarna.
FYND: - 
DATERING: -

KÖPINGE SN. GÄRDS KÖPINGE, KV SE
RENA 11, 12. FORNL3 
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Cathrine Einarsen
Det undersökta området ligger kring en rest sten 
(fornl 3, Gärds Köpinge) där vid provundersök
ning framkommit lämningar av förhistorisk ka

raktär. Det undersökta området har en yta av 
22,7x7,3 m i nordost-sydvästlig riktning. Efter 
det att matjorden banats av med maskin fram
kom 25 st anläggningar. Av dessa utgjordes elva 
av stolphål och 14 av gropar.
FYND: keramik, ben. metall.
DATERING: -

LOMMA SN. SLU MELLANGÅRD. AL- 
NARP
Skånes Hembygdsförbund 
Fältarbetsledare: Karna Jönsson

I samband med schaktningskontroll påträffades 
en härd ca 0,60 m. Anläggningen var tom och 
kunde inte dateras.

FYND: - 
DATERING: -

LUND, KV BILLEGÅRDEN 39 
Kulturen
Fältarbetsledare: Stefan Kriig
Antikvarisk kontroll och delundersökning av 
verkstadsområde: ben- och hornhantverk, 
kammakeri.

FYND: ben- och hornavfall, halvfabrikat, kera
mik.
DATERING: 1100- 1200-tal.

LUND. KV DROTTEN 7 
Kulturen
Fältarbetsledare: Torvald Nilsson

Undersökning av stavkyrka, kyrkogård.
FYND: 125 gravar, mynt, keramik järn-, träfö
remål osv.
DATERING: mitten 1000-talet
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LUND, KV FISKAREN 14 
Kulturen
Fältarbetsledare: Richard Hedvall
Provundersökning av medeltida kulturlager 
med sex bebyggelsenivåer, med bl a timrade 
hus.
FYND: keramik, ben-, järn-, läderföremål osv. 
DATERING: 1000- 1200-tal.

LUND. KV GALTEN 
Kulturen
Fältarbetsledare: Torvald Nilsson
Antikvarisk kontroll och delundersökning av 
tunna kulturlager med dåligt bevarade bygg- 
nadsrester, brunnar, gropar.
FYND: keramik, ben-hornföremål, järnföre
mål.
DATERING: 1000-1100-tal.

MALMÖ, KV BER1TTA GURRIS 
Malmö museum
Fältarbetsledare: Bengt-Åke Samuelsson
Nyproduktion av flerbostadshus. Antikvarisk 
kontroll av matjordsavbaning inom blivande 
huskroppar. Inga fornlämningar kunde konsta
teras inom området, vilket 1982 varit föremål 
för arkeologisk förundersökning genom avdel
ningen.
FYND: - 
DATERING: -

MALMÖ, KV DIANA 
Malmö museum
Fältarbetsledare: Chatarina Andersson
Provundersökningen utfördes för att uröna kul- 
turlagerdjup, bebyggelsenivåer samt att lokali
sera läge och djup på eventuella moderna stör
ningar. Kulturlagerbilden är så gott som intakt 
från medeltid fram till uppförandet av fastighe

terna Diana 1 och 22, som även ingår som en 
viktig del i områdets bebyggelse- och kulturhis
toria.
FYND: keramik.
DATERING: 1200-, 1600-, 1700-tal

MALMÖ, KV GRÅBRÖDER 
Malmö museum
Fältarbetsledare: Tommy Nyberg
Den arkeologiska provundersökningen genom
fördes för att utröna medeltida kulturlager, be
byggelsestruktur samt moderna ingrepp i delen 
av kvarteret, vilken var tänkt att exploateras i 
samband med eventuell nybyggnation. I tomten 
påträffades konstruktioner (lerbottnar), vilka 
förmodligen härrörde från 1200-talets slut. Vid 
sidan av, delvis skurna genom lerbottnarna, 
framkom ett vattenlöp. Ovan detta vattenlöp 
påträffades fyra olika nivåer av en gränd eller 
gyle (1300-1500-tal).

FYND: keramik: äldre rödgods BII, stengods, 
spik.
DATERING: sent 1200-1500-tal.

MALMÖ, KV ROSENHOLM 4 OCH 5 
Malmö museum
Fältarbetsledare: Bengt-Åke Samuelsson

Med anledning av bostadsbyggande invid den 
postglaciala strandvallen (Järavallen) företogs 
en arkeologisk förundersökning av ca 4 100m:, 
med syfte att lokalisera eventuella under mark 
dolda fornlämningar. Med traktorgrävare upp
togs tio stycken sökschakt om en total längd av 
152 m. Då endast en mindre, fyndtom grop på
träffades kom de vidare markarbetena inom 
området endast att underkastas antikvarisk 
kontroll, varvid inga ytterligare fornlämningar 
kunde konstateras.
FYND: - 
DATERING: -
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Fig 36. Stortorget Malmö. Murparti med valvanfang och anslutande lergolvsrest, allt tillhörigt Helgeandshuset 
som omtalas för första gången 1364. Foto Raimond Thörn.
Section of a wall with a vault springer and remains of an adjoining clay floor, belonging to the Hetgeands hus, 
first documented in 1384.
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MALMÖ, STORTORGET 
Malmö museum
Fältarbetsledare: Rai mond Thörn
Markarbeten på Stortorget. Murrester från Hel- 
geandshuset i torgets nordvästra hörn. Tre gra
var tillhörande kyrkogården, samt bebyggelse
lämningar från tre bebyggelsefaser.

FYND: keramik, tegel, glas, järn. 
DATERING: 1300-1600-tal.

MALMÖ, KV SÖDERPORT 
Malmö museum
Fältarbetsledare: Chatarina Andersson
Undersökningen gav en god bild av områdets 
grundtopografi och bland annat en klarare upp
fattning om den sk Hjulhamnens begränsning 
norrut. Den äldsta anläggningen utgjordes av en 
”knadderstensläggning” med en mängd djupa 
hjulspår. Den äldsta huskonstruktionen går till
baka till 1300-talet, men inte förrän början av 
1500-talet verkar en permenant bebyggelse ha 
etablerats i området.
FYND: keramik, mynt, järnföremål. 
DATERING: 1300-1600-tal.

MALMÖ, KV SÖDERPORT 
Malmö museum
Fältarbetsledare: Chatarina Andersson

Undersökningen utfördes för att utröna kultur- 
lagerdjup och läget för moderna källare inför en 
kommande totalundersökning.

FYND: - 
DATERING: -

MALMÖ, KV TRANAN 
Malmö museum
Fältarbetsledare: Ingmar Billberg
Vid tidigare undersökningar i kvarteret har en 
välbevarad medeltida tegelugn påträffats. Även

huskonstruktioner och rester efter medeltida 
gator har undersökts. Vid den nu utförda under
sökningen kunde delar av den medeltida "Blom- 
mestredet" nuvarande Engelbrektsgatan under
sökas. I relation till gatan kom också välbevara- 
de huskonstruktioner, brunnar och rännsystem 
relaterade till tomtgränserna. Ytterligare spår 
efter tegelhantering påträffades ej.
FYND: keramik, mynt, järnföremål, djurben. 
DATERING: ca 1300-1500-tal.

MALMÖ. KV UTANVERKET 6-10 
Malmö museum 
Fältarbetsledare: Jan Persson

Provundersökning föranledd av planerad ny
byggnation. Inom området har tidigare konsta
terats befästningsanläggningar från 1500-1700- 
talen. Undersökningen visar att över den aktu
ella tomten löpt ett inre mindre dike, en vall 
samt den yttre graven.

FYND: skelettdelar (människa).
DATERING: 1600-1700-tal.

NÄSUMS SN, ÖSTAD 19:2 
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Catherine Einarsen
En grustäkt på en långsträckt grusås, på vilken 
flera gravhögar och boplatslämningar från 
bronsåldern har påträffats skulle utvidgas. Om
rådet avbanades med maskin. Matjordslagret 
på den tidigare åkermarken var 0,2-0,3 m 
tjockt. Under matjorden framkom gult moräng- 
grus. Inga lämningar av förhistorisk art påträf
fades.
FYND: - 
DATERING: -

RINKABY SN, RINKABY 7:21 
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Lena Ideström
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Fig 37. Tygelsjö, långhus från övergångsperioden vikingatid-medeltid. Husets var 30x11 m med öst-västlig 
orientering. Det har bestått av tre bärande innerstolpar som har delat in huset i fyra enheter. Ytterväggarna 
bestod av dubbla stolprader. Foto Jörgen Kling.
Long-house from the transitional phase Viking Period/Middle Ages. It is 30x11 m in size and has an est-west 
orientation. Three internal roof-supporting posts divided the house into four sections. The outer walls consisted 
of double post rows.
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Inom ett område för planerad industribebyggel
se upptogs sex 1,5 m breda provschakt. Den 
sammanlagda längden uppgick till ca 545 m. Un
der matjorden, som var ca 0,2-0,3 m tjock fram
kom boplatslämningar i den sterila sanden. De 
bestod av härdar, kol/sotfläckar samt stolphål. 
Anläggningarna, ca 25 st, var koncentrerade till 
områdets norra halva. I den södra delen påträf
fades inga förhistoriska lämningar. En fortsatt 
undersökning kom huvudsakligen att beröra 
områdets norra del, och omfattade ca 8000 m: 
med boplatslämningar. Matjorden banades av 
med maskin och härvid framkom ca 380 anlägg
ningar av olika slag. Av dessa grävdes och do
kumenterades ca 235 anläggningar: ca 70 här
dar, 125 stolphål, 25 ■’solfläckar"’ (härdrester) 
samt 15 gropar och anläggningar av obestäm
bart slag. På grund av tidsbrist hanns resterande 
anläggningar ej grävas. Dessa, ca 150 st besikti
gades endast i plan och fördelningen blev, något 
osäker, följande: ca 80 stolphål, 15 härdar samt 
55 gropar/anläggningar av obestämbart slag.

FYND: keramik, flinta.
DATERING: ca 400-500 e Kr.

RISEBERGA SN, HERREVADSKLOSTER, 
FORNE 61
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Eva Arvidsson
Undersökningen genomfördes som ett led i att 
frilägga den medeltida byggnadsrest som i dag 
kallas för Kapellet. Arbetet uppdelades på två 
områden, dels norr om Kapellet, vilket innebär 
inne i den raserade klosterkyrkans södra tvär
skepp, dels väster om Kapellet, på den nordö
stra delen av den slutna klostergården. De bort
grävda massorna utgörs av raseringsmassor 
från klostret. Inne i kyrkan påträffades bygg- 
nadskonstruktioner vilka ingått i klosterkyr
kan. I det södra tvärskeppets sydvästligaste 
hörn framkom dormitorietrappan vilken lett 
upp till den andra våningen i den östra kloster
byggnaden. Framför denna tegeltrappa fanns ca 
15 m: tegelgolv av vanligt murtegel lagt i sand. 
Sanden fortsatte över hela schaktytan, men te
gelgolvet var i övrigt till största delen borta. I 
tvärskeppets sydöstra del upptogs ett 3x4 m

stort schakt för att undersöka eventuella äldre 
golvnivåer. Ytterligare minst två golvnivåer 
kunde fastställas. De två undre av dessa var 
skadade av en nedgravning. Två kistbegrav- 
ningar påträffades i nedgravningen. Båda kis
torna innehöll delvis förmultnade skelett av äld
re manliga individer. Undersökningsytan på 
klostergårdens nordöstra hörn grävdes ner till 
ett tegelgolv. Detta var lagt i fiskbensmönster 
och var svårt vittrat. Stora mängder av kake
lugnsplattor framkom här. Dateringen av dessa 
är preliminärt 1500-tal.

FYND: keramik, kakelugnsfragment, golvte
gel.
DATERING: medeltid.

RISEBERGA SN, SKRÄDDAREHEDEN, 
FORNL 39
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Eva Arvidsson

Fornlämning 39 i Riseberga sn utgörs av ett 
omfattande gravfält från järnåldern. I gravfäl
tets västra del hade en elledning grävts ner. 
Ledningsschaktet var återfyllt med undantag av 
en ca 5 m lång sträcka mitt ute i gravfältet. 
Schaktets djup var ca 0,6 m. Schaktväggen mot 
öster rensades och dokumenterades. Lagerfölj
den bestod av ca 0,2 m starkt humös matjord 
med ca 0,1 m svagare humöst grus därunder. 
Bottenmaterialet utgjordes av gul morän grus. I 
schaktväggen framträdde två nedgrävningar. 
Den ena var 0,5 m bred och 0,6 m djup. Fyll
ningen bestod av svagt humöst grus med ett 
0,1 m tjockt svagt sotblandat lager underst. Den 
andra nedgravningen var 0,3 m bred och ca 
0,4 m djup. Fyllningen bestod av svagt humöst 
grus.
FYND: -
DATERING: järnålder.

SIMRIS OCH BOLSHÖGS SNR 
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Ulrika Hagren
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I samband med nedläggning av VA-ledningar 
avbanades ett ca 10 m brett schakt, som över 
Viarp sträckte sig mellan Simris och Gualöv. 
Närheten till fornlämningarna nr 2 i Simris sn 
(Storehög) och nr 5 i Bolshögs sn (boplatsläm
ningar) samt det topografiska läget gjorde det 
sannolikt att ytterligare boplatslämningar skulle 
påträffas. Omedelbart intill Storehög framkom 
en stenlagd, ca 2 m stor härd med sot i mitten 
och skörbränd sten. Här fanns också två mindre 
ansamlingar av slagg och järn. På en sträcka 
från Storehög och ca 150 m mot sydväst före
kom åtta mindre härdar med sot, skörbränd sten 
och något järn. Ca 50 m öster om Östergården 
fanns ett område om 4x2 m med sot och skör
bränd sten, som tolkades som två härdar. Ca 
200 m S om Östergården, omedelbart väster om 
vägen framkom en anläggning med packad sten 
om ca 4x 1 m med ett avbrott på mitten. Sten- 
packningen var omgiven av en nedgravning, ca 
4x4 m stor och 0,3-0,5 m djup. 1 anslutning till 
denna fanns en svagt eldpåverkad lerfläck. An
läggningen var troligen sentida, de övriga möjli
gen förhistoria.

FYND: järn, slagg.
DATERING: förhistoria, nutid.

ST HERRESTADS SN, ST HERRESTAD 
68:77, 68:87
Lunds Universitets Historiska Museum 
Fältarbetsledare: Mats Larsson

Boplatsen som är belägen på en markerad höjd, 
ca 15 m ö h. upptäcktes under inventeringsarbe- 
te sommaren/hösten 1982 i samband med inle
dande rekognosceringar för projektet ”Kultur
landskapet under 6000 år” allmänt kallat Y- 
stadsprojektet. En undersökning genomfördes 
hösten 1983. Vid detta tillfälle undersöktes 
1500 m2. Härvid framkom tre urnegravar från en 
sen yngre bronsålder, en ca 30 m lång husläm
ning från tidig romersk järnålder, gropar från 
romersk järnålder samt yngre bronsålder, två 
kraftigt skadade gravar från troligen senneoliti- 
kum. Intressantast för vårt vidkommande var 
att det i ett kulturlager med en huslämning från 
en sen del av tidigneolitikum dessutom fram
kom några anläggningar med material från mel-

lanneolitikum III. bland annat en anläggning 
med ett stort antal förkolnade sädeskorn (korn 
och emmer framför allt). I ett av de centrala 
stolphålen framkom även en större mängd sä
deskorn. Undersökningen 1984 gav likartat re
sultat, tre gravar) från yngre bronsålder, hus 
från romersk järnålder samt hus från mellanneo- 
litikum III och mellanneolitikum 1 a. Dessa bå
da anläggningar är intressanta så tillvida att de 
utgör helt olika typer av hus. Det ena huset, från 
mellanneolitikum III var nedgrävt. Det hade en 
takbärande konstruktion. Ytan uppgick till ca 
30 m2. En delvis markerad golvnivå iakttogs 
med en härd i ena delen av huset. Det andra 
huset, mellanneolitikum I. var ca 25 m långt och 
ca 4 m brett med två rader takbärande stolpar. 
En härd påträffades i mitten av huset. Kring 
detta hus föreligger vissa dateringsproblem. 
Förutom dessa anläggningar framkom även ett 
antal gropar, stolphål och härdar som kan date
ras till tidig- och mellanneolitikum. Slutsatsen 
är att det på platsen funnits en eller två gårdar 
under romersk järnålder samt två mindre bo
sättningar under tidig - och mellan neolitikum. 
Dessutom har området utnyttjats som gravplats 
under senneolitikum och yngre bronsåldern.

FYND: huslämningar, urnegravar, tvärpilar, 
skivyxor, kärnyxor, djurben (framför allt vild
svin) sädeskorn.
DATERING: tidig-, mellan- och sen-neoliti- 
kum, yngre bronsålder, äldre romersk järn
ålder.

SÖDRA SALLERUPS SN, STG 112 OCH 113 
Malmö museum
Fältarbetsledare: Elisabeth Rudebeck

En ca 12000 m2 stor yta avschaktades under 
1982/83 av Malmö-Krista AB för kritbrytning. 
Undersökningen påbörjades år 1983 och fort
satte under 1984. Inom området framkom flint- 
gruvor och boplatslämningar. (Se vidare slutre
dovisning för 1983).

FYND: ben, hörn. keramik, trä, flintredskap, 
flintförarbeten.
DATERING: tidig neolitisk tid och yngre 
bronsålder.
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Fig 38. Hyddanläggning (6x6 tn), från tidig Ertebøllekultur. Boplatsen, som hyddan härrör från är belägen vid 
Bredasten, St. Herrestads sn, Skåne. Foto Mats Larsson.
Hut-circle, (6x6 m), from the early Erlebolle Culture.

TYGELSJÖ SN, SOMMARLUSTVÄGEN 
Malmö museum 
Fältarbetsledare: Jörgen Kling
Ett 10x30m stort långhus med yttre och inre 
stolprader. C 14-prover tagna, men ej analyse
rade.

FYND: flinta, keramik.
DATERING: sen vikingatid - tidig medeltid.

VÄ SN. VÄ 44:1, FORNE 15 
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Lena Ideström

Området, där avfallshanteringsanläggning skul
le anläggas, innehöll två olika typer av fornläm- 
ningar, dels ett boplatsområde, dels ett gravfält. 
Boplatsen var belägen på den höjdsträckning, 
som finns i områdets västra del. Boplatsområ
det var ca 220 m långt (nord-sydlig riktning) och 
varierade i bredd mellan 60 och 100 m. Det ba
nades av med maskin. Efter avbaningen fram
kom ca 770 anläggningar. Av dessa var ca 370 
härdar eller rester därav, ca 350 stolphål av 
olika slag. Resterande ca 50 anläggningar be
stod av kokgropar, avfallsgropar, plogspår (?) 
samt diverse obestämbara nergrävningar. På 
boplatsområdet fanns även fornl 15, ett jord- 
blandat röse, ca 8 m i diam. Fornlämningen var
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övertorvad, men väl synlig ovan mark. Gravfäl
tet var beläget i områdets östra del. Inom ett 
område om 3 000 nr undersöktes 23 gravar. De 
var synliga ovan mark som små, ganska flacka 
kullar, varierande i storlek från ca 3 m upp till 
8 m i diam. De avtorvades med maskin (någon 
övrig matjordsavbaning företogs inte inom 
gravfältet). Gravarna bestod av jordblandade 
rösen av samma typ som fornl 15.

FYND: keramik, bearbetad flinta, bränd lerkli- 
ning, brända ben.
DATERING: gravarna och fornl 15: preliminär 
datering till övergången bronsålder - förro
mersk järnålder ca 500-400 f Kr. Dateringen 
grundad på keramikfynd. Boplatsen delvis sam
ma som ovan. Dateringen högst preliminär.

ÅHUS, KV ABBORREN 6
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad
Fältarbetsledare: Lena Ideström
På tomten, för planerat villabygge, som ligger i 
direkt anslutning till Helge å, upptogs två ca 2 m 
breda chakt med en sammanlagd längd på 16 m. 
Under matjordslagret, ca 0,2-0,3 m tjockt, 
framkom sand som bedömdes som gammal 
åbotten. Troligtvis har ån tidigare sträckt sig 
högre upp mot nuvarande Sjögatan och täckt 
större delen av tomten. Inga fynd framkom för
utom enstaka bitar av modernt tegel i matjords
lagret.
FYND: modernt tegel.
DATERING: -

ÅHUS, KV GRETA 1
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad
Fältarbetsledare: Ulrika Hagren
Med anledning av nedläggning av vattenledning 
upptogs med maskin ett närmast Y-format 
1,40 m djupt och 0,40 m brett schakt på kv Greta 
1, som ingår i fornl 23, Åhus sn. Härvid fram
kom under asfalt- eller gatstensbeläggningen ett 
kulturlager, som sträckte sig ned under schakt
botten. I kulturlagret fanns sprit, träkol, ler- 
fläckar, djurben, tegelflis och kalkbruk. Tre an
läggningar påträffades. Av dessa var två glesa

stenpackningar med bärlager av tegelflis, samt 
en tegelkonstruktion. Stenpackningarna kan 
troligen knytas till det medeltida torget, vars 
utsträckning åt väster har varit större än nuva
rande. Tegelkonstruktionen, som var svagt 
välvd och putsad invändigt, är sannolikt en 
byggnadsrest från 1600-1700-tal.

FYND: golvplatta av tegel.
DATERING: medeltid - recent tid.

ÅHUS, HORNA 16:1
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad
Fältarbetsledare: Ulrika Hagren

Med anledning av utvidgning av grustäkt inom 
Horna 16:1 avbanades ett område om 
250X 15 m. Härvid framkom nedgrävningar och 
sotfläckar varför en vidare undersökning före
togs. Åtta anläggningar kunde lokaliseras; 
bland dessa en härd, en tydlig nedgravning och 
två härdbottnar. Även de övriga anläggningarna 
torde vara lämningar efter mänsklig aktivitet. 
Samtliga anläggningar saknade fynd. Med tanke 
på topografin och närheten till tidigare under
sökta, förhistoriska, boplatser samt det faktum 
att anläggningarna genom sin karaktär visade 
ålder, torde merparten av de åtta anläggningar
na vara rester efter en förhistorisk boplats.
FYND: -
DATERING: neolitikum och senare

ÅHUS, KV KABBALÖKEN 24 
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Cathrine Einarsen
På grund av planerad tillbyggnad av ett hus 
lades ett smalt vinklat schakt 0,4x9 m och 0,60 
m djupt parallellt med och i 90° vinkel mot hu
sets västra långsida. Vid ca 1,0 m grävdes ner 
till den sterila bottensanden och en profil rita
des. Lagerföljden var totalt ca 1,9 m djup och 
uppvisade olika humösa horisonter med mellan
liggande flygsandslager. Området ligger strax 
innanför stadsmuren.

FYND: ben
DATERING: medeltid.
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ÅHUS, KV MUNKEN
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad
Fältarbetsledare: Catherine Einarsen

Den undersökta ytan för planerad elstation, lig
ger i sydvästra delen av kv Munken, som ligger 
inom Åhus medeltida stadsområde. Strax nord
ost om schaktet har murrester från det medelti
da dominikanerklostret påträffats och det före
låg risk för att ytterligare murrester skulle på
träffas, vilket ej skedde. Vid undersökningen 
påträffades en husgrund troligen från 1700-ta- 
let, ett raseringslager och i botten en avfallsgrop 
från medeltiden.
FYND: keramik, mynt, järn, glas, djurben. 
DATERING: medeltid.

ÅHUS, KV PREDIKANTEN 3 
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Ulrika Hagren
Med anledning av nybyggnad på tomt inom 
fornl 23, utgörande kulturlager, företogs antik
varisk kontroll i samband med grundgrävning 
med maskin. Under ett 0,1 m tjockt nyligen 
påfört matjordslager och 0,05 tjockt lager gul 
sand, framkom ett 0,15 m tjockt lager starkt 
humös sand med inslag av recent material, så
som tegel- och porslinsfragment. Detta lager 
följdes av svagt humös sand om 0,2 m, varvid 
steril sand nåddes. Endast ca 0,4 m grävdes med 
maskin, varefter lagerföljden kontrollerades för 
hand.

FYND: - 
DATERING: -

ÄNGELHOLM, KV DUVAN 9 
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Lena Ideström
Inför nybyggnation av bibliotek upptogs inom 
området 2 ca 1,5 m breda provschakt med en 
sammanlagd längd av ca 12 m. Under ett ca 
0,8-0,9 m tjockt matjordslager, uppblandat med 
diverse moderna fynd, framkom sand. Med tan
ke på den flygsand, som förekommer i Ängel

holm, togs schakten upp till ett djup om mellan 
3,5 och 4,0m. På detta djup framkom sand. som 
bedömdes som steril. Eftersom hela tomten vid 
undersökningstillfället inte var tillgänglig för 
undersökning (asfaltsbeläggningen o dyl) blir en 
antikvarisk kontroll nödvändig i samband med 
påbörjad byggnation.

FYND: - 
DATERING: -

ÄNGELHOLM, JÄRNVÄGSGATAN 
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Mats Anglert
Järnvägsgatan i Ängelholm går alldeles söder 
om kyrkan och utgör den södra begränsningen 
av kyrkogården. Den nuvarande kyrkan ligger 
troligtvis på samma plats som stadens första 
kyrka från 1500-talets början. Vid tidigare un
dersökningar i gatan har en mängd gravar på
träffats. En schaktning för fjärrvärmeledningar 
i gatan sträckte sig mellan Järnvägsgatans kors
ningar med Södra Kyrkogatan och Västra Kyr
kogatan. Schaktets totala längd var ca 75 m och 
dess bredd var ca 1,25 m. Fjärrvärmeschaktet 
kom att följa en annan djupare liggande led
ningsgravning, varvid hela schaktet var omrört 
så när som på en liten bit. På denna orörda bit 
framkom en gravläggning i träkista. Skelettet 
var inte intakt, men de delar som fanns kvar 
föreföll ligga in situ. Av kistan framkom bara 
rester. Något underlag för datering av graven 
framkom inte.
FYND: skelett 
DATERING: -

ÖNNESTADS SN, ULLSTORP9:16, KALK
BROTTET, FORNL7 
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Mats Anglert

1 undersökningsområdets västra del står en rest 
sten i anslutning till en stenmur. Området väster 
om stenmuren har odlats i sen tid. I området 
öster om stenmuren fanns rikligt med större
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stenar och denna del föreföll inte ha varit bru
kad i modern tid. På grund av utvidgning av 
kalkbrott och med utgångspunkt i den resta ste
nen togs fyra sökschakt upp med hjälp av gräv
maskin. Sökschaktens sammanlagda längd var 
280 m och deras bredd var 1.20 m. 1 schakten 
framkom en del anläggningar, främst stolphål. 
Flertalet av anläggningarna framkom i den 
nordvästra delen av undersökningsområdet i 
närheten av den resta stenen. Av större arke
ologiskt intresse är ett område som sträcker sig 
40 m norr, 40 m öster, 35 m söder och 25 m 
väster om den resta stenen. Dateringsunderla
get för de framtagna anläggningarna var litet. 
En trolig datering bör vara yngre än järnålder.

FYND: keramik
DATERING: troligen yngre än järnålder

ÖSTRA HOBY SN, REMSAN 18, 19, 20 
Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 
Fältarbetsledare: Catherine Einarsen
Platsen för nybyggnad av fler-bostadshus ligger 
inom ett område med gravar och boplatsläm
ningar från yngre stenålder och bronsålder. Vid 
tidigare schaktningar i närheten har boplatsläm
ningar påträffats. Det planerade husets yta, ca 
15x30 m avbanades. Matjordens tjocklek var 
ca 0,2 m. Under denna framkom gul morän 
sand. Inga lämningar av förhistorisk art påträf
fades.

FYND: - 
DATERING: -

Småland

BANKERYDS SN, FORNE 72 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Björn Varenius
Undersökning och borttagande av skadad forn- 
lämning i samband med breddning av väg. Forn- 
lämningen är enligt fornminnesinventeringen

1954 benämnd som rest sten. Vid undersökning
en framkom del av domarring.

FYND: kniv 
DATERING: -

BERGA SN, invid BERGA KYRKA 
Smålands museum 
Fältarbetsledare: Eva Ahman 
En vetenskaplig undersökning initierad av hem
bygdsföreningen utfördes för att söka belägg för 
Berga sn:s betydelse som bygdecentrum under 
järnålder och medeltid. För att konstatera ut
bredningen av kulturlager gjordes en provun
dersökning. Dessutom påbörjades en undersök
ning av en verkstadsplats för metallhantverk.
FYND: bränd lera, degelbitar, koppar/brons
silver? smältor
DATERING: 1235-1370 AD (CI4).

DÖDERHULTS SN, BOSSHOLMEN 
Statens sjöhistoriska museum 
Fältarbetsledare: Bert Westenberg

Undersökningen avsåg provtagning för dendro- 
kronologisk datering och besiktning av vrak
lämningen med syfte på fortsatt dokumentation 
och eventuell bärgning.

FYND:-
DATERING: 1275 ±5

EKSJÖ, KV ERIKSDAL 1, FORNE 134 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Ylva Nilsson

Provundersökning på grund av nybyggnation. 
Inga medeltida kulturlager påträffades.
FYND: yngre rödgods, kritpipor 
DATERING: 1700-1800-tal
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EKSJÖ, KV GARVAREN 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Linnea Varenius

Totalundersökning på grund av nybyggnation. 
Kulturlager och svämlager efter en äldre ström
fåra påträffades men inga konstruktioner.

FYND: - 
DATERING: -

EKSJÖ, KV RÅDHUSET 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Linnea Varenius
Undersökning på grund av nybyggnation av ka
belstation samt antikvarisk kontroll i samband 
med schaktning för nedläggning av elkablar. En 
husgrund från 1800-tal, omrört kulturlager 
1800-tal och brandlager från 1856 års stads- 
brand framkom.
FYND: keramik, yngre rödgods, kritpipor, fa
jans
DATERING: 1800-tal

EKSJÖ, STOCKARYD 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Björn Varenius
Undersökning och borttagande av odlingsröse 
föranledd av utvidgning av grustäkt. Rosets 
storlek var 6x5 m, höjd ca 1,7 m.
FYND: - 
DATERING: -

EKSJÖ, VÅGEN VÄSTRA 1 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Linnea Varenius

Undersökning på grund av nybyggnation. Om
rådet var utschaktat, kulturlager saknades.

FYND:- 
DATERING: -

FLISBY SN, FORNL 109 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Ylva Nilsson

På grund av ledningsdragning utfördes schakt
kontroll förbi registrerad fornlämning.

FYND: - 
DATERING: -

HULTERSTADS SN, ALBY 18:115 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Monika Rasch
En hällkista upptäcktes vid utvidning av husbe- 
hovstäkt. Hällkistan 2x0,6 m bestod av kant- 
ställda kalkstensflisor vilka ibland stod i dubbla 
rader. I kalken påträffades ett skelett i ryggläge. 
Inga daterade fynd.
FYND: skelett av människa 
DATERING: troligen äldre järnålder

JÖNKÖPING, CENTRALA STADEN 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Linnea Varenius

På grund av schaktning för fjärrvärme gjordes 
fortlöpande antikvariska kontroller. Bl a fram
kom en senmedeltida kullerstensatt gatulägg
ning samt ytor med indikation på metallhant
verk.

FYND: keramik, gjutformar mm 
DATERING: 1400-1700-tal

JÖNKÖPING, KV ANSVARET 7 OCH 8 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Ylva Nilsson

Delundersökning på grund av nybyggnation. 
Utfyllnad och utbyggnad av tomter mot Munk
sjön genom jord- och risfyllda kistkonstruktio- 
ner samt rester av bebyggelse från 1600-tal på
träffades.
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FYND: yngre rödgods, kritpipr mm 
DATERING: 1600-1700-tal

JÖNKÖPING, BARNARPSGATAN/NYGA- 
TAN
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Magnus Stibeus

Ny vattenledning/servis föranledde två mindre 
schakt i Barnarpsgatan ca 2x3 m, samt ett stör
re i Barnarpsgatan med sträckning åt väster i 
Nygatan. Kulturlagrens utbredning och tjock
lek dokumenterades. I mån det var möjligt fast
ställdes ursprungstopografin. Byggnadsläm- 
ningar: stenkällare I (fragment nord-syd vägg) 
1300-1400-tal; stenkällare II (hörn) 1400-1500- 
tal. Trägolv, fragment, äldre än stenkällare II; 
eventuellt samband med stenkällare I. Vidare 
påträffades en skelettgrav i linje med Nygatan.

FYND: BI, gods, äldre och yngre; BII gods; 
klipping
DATERING: 1520-talets början, slagg diverse 
järnföremål

JÖNKÖPING, KV DOLKEN 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Nils-Gustaf Nydolf
Delundersökning på grund av nybyggnation. 
Trähusbebyggelserester från 1600- och 1700-tal 
påträffades.

FYND: yngre Bll-gods 
DATERING: 1600-och 1700-tal

JÖNKÖPING, KV HEMMET 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Linnea Varenius

Totalundersökning på grund av nybyggnation 
av kontorshus/bostadshus. Medeltida stads- 
lämningar med bl a rester efter bostadshus, ut
hus och hantverksytor t ex gjuteri (grytstöperi) 
klensmide och grovsmide påträffades. Läm

ningarna bestod huvudsakligen av enkla syll- 
stensrader, källare, golv- och kullerstensytor 
samt ett flertal gropar. Inom utgrävningsområ- 
det framkom även nordöstra delen av en medel
tida begravningsplats. Här påträffades fem ske
lett, gravlagda i tre skikt. Huvuddelen av de 
avsatta kulturlagren sållades. Samtliga medelti
da anläggningar vattensållades.

FYND: mynt ca 52 st, huvudsakligen 1300— 
1400-tal. Äldsta mynt 1250-1275. Övriga fynd: 

järnföremål, gjutformar, råämnen av järn, slagg 
och keramik, A, B, C-gods. Allt benmaterial 
insamlades. Övrigt organiskt material saknas 
helt.
DATERING: 1200-1600-tal

JÖNKÖPING, KV HÄSTEN 3 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Ylva Nilsson

Provundersökning på grund av nybyggnation av 
lagerbyggnad av omrört kulturlager, troligen 
åkermark, recent murad stenkällare, annars in
ga konstruktioner.

FYND: yngre rödgods, kritpipor 
DATERING: 1700-1800-tal

JÖNKÖPING, MUSEIGATAN 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Linnea Varenius

Antikvarisk schaktkontroll i samband med ned
läggning av avloppsrör, schaktgrop 2,9-3,7 m. 
Bland annat påträffades spont och pålar från 
den gamla kanalen.
FYND: -
DATERING: kanalens anläggande kan spåras 
till ca 1625.

JÖNKÖPING, LANTMÄTERIGRÄND 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Tore Artelius
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På grund av nedläggning av avloppsrör doku
menterades profil vägg, schaktdjup 2,85-3,7 m 
med fynd av risbädd och ovanpå denna ett fler
tal konstruktionslämningar härrörande från 
rustbäddar av olika utformningar.

FYND: - 
DATERING: -

JÖNKÖPING, SMÅLANDSGATAN 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Linnea Varenius
Antikvarisk kontroll av kulturlager, djup ca 0,5 
m

FYND: -
DATERING: medeltid?

JÖNKÖPING, TRÄDGÅRDSGATAN/ 
OXTORGSGATAN 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Björn Varenius
Antikvarisk kontroll på grund av schaktning för 
dagvattenbrunn. Området var utschaktat. Re
cent stenläggning förekom.

FYND: - 
DATERING: -

JÖNKÖPING, VÄSTGÖTAGATAN 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Magnus Stibeus

Antikvarisk kontroll föranledd av ledningsdrag
ning i Västgötagatan. Kulturlagrets mäktighet 
och utbredning samt ursprungstopografin doku
menterades, ca 2 m: opåverkat kulturlager, med 
fynd av kritpipor i 1600-1800-tals lagren, yngre 
svartgods i det stratigrafiskt äldsta lagret.
FYND: kritpipor, keramik av yngre svartgods. 
DATERING: 1600-1800-tal

KALMAR, KV BECKASINEN 36 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Monika Rasch

Den antikvariska kontrollen var föranledd av 
schaktning för hissgrop. Schaktet grävdes med 
maskin till ett djup av ca 1,5 m. Närmast hus
kroppen och intill 2 m från huskroppen var kul
turlagret bortgrävt vid anläggande av värmekul- 
vert. Där utanför och under asfalt och bärlager 
påträffades svart fet jord med inslag av sten, 
tegel och djurben. Troligen är det en fortsätt
ning på samma dike eller löpgrav som påträffa
des i Smålandsgatan.

FYND:-
DATERING: troligen 1600-1800-tal.

KALMAR. KV BLOCKMAKAREN 3 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Michael Delden
Kontrollen föranleddes av nybyggnation. Inget 
av antikvariskt värde påträffades.

FYND: - 
DATERING: -

KALMAR, KV BRAXEN 6, 7 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Michael Delden

Provundersökningen utfördes på grund av ny
byggnation. Vid undersökningen påträffades en 
4 m djup och ca 25 m bred löpgrav eventuellt 
vattengrav i öst-västlig riktning. Anläggningen 
utgör med största säkerhet ett av de komplette
rande befästningsverk till Ravelinen Prins Carl 
vilka uppfördes under tidigt 1700-tal.
FYND:- 
DATERING: -

KALMAR, KV BRYGGAREN 2, 14, 20 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Michael Delden
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Provundersökningen föranleddes av nybyggna
tion. Inget av antikvariskt intresse påträffades.
FYND: - 
DATERING: -

KALMAR, KV BUXBOMMEN 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Michael Delden

Schaktningen föranleddes av nedläggandet av 
telekabel. Arbetena utfördes helt i sentida på
förda lager. Inget av antikvariskt intresse kunde 
konstateras.
FYND: - 
DATERING: -

KALMAR, KV DUVAN 12 OCH 13 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Michael Delden

Provundersökningen föranleddes av nybyggna
tion. Inget av antikvariskt värde påträffades.
FYND: - 
DATERING: -

KALMAR, KV FLÄDERN 9 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Michael Delden

Schaktningen föranleddes av nybyggnation. In
ga fynd av antikvariskt värde gjordes förutom 
lämningarna av en stensatt brunn.
FYND: - 
DATERING: ?

KALMAR, KV FRAMSTA 3-5 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Monika Rasch
Undersökningen föranleddes av att gårdspla

nens yta skulle nedschaktas 0,6 m under befint
lig nivå samt att schakt för dagvattenledningar 
skulle tas upp. Inget av antikvariskt värde kun
de iakttagas.
FYND: - 
DATERING: -

KALMAR, FREDRIKSGATAN, SKANSGA
TAN, STRANDGATAN, KAGGENSGA- 
TAN, LANDSHÖVDINGEGATAN, STOR
GATAN
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Kerstin Haglund

Kontrollen föranleddes av nedläggandet av el
kabel. Inget av antikvariskt intresse påträffa
des.
FYND:
DATERING: -

KALMAR, KV GULLREGNET 24 
Kalmar läns museum
Fältarbetsledare: Ebbe Westergren, Michael 
Delden

Undersökningen utfördes på grund av ny
byggnation. I områdets södra del återfanns ett 
mindre murfragment vilket kan härröra från de 
kompletterande befästningsverk, som uppför
des kring den medeltida staden under sent 1500- 
tal tidigt 1600-tal. I övrigt återfanns inget av 
antikvariskt värde.

FYND: - 
DATERING: -

KALMAR, KV KRÖGAREN 6 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Monika Rasch

Schaktningen föranleddes av ledningsdragning 
för dag-, spill- och kallvattenledning. Inga fynd 
av antikvariskt värde gjordes.
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FYND: - 
DATERING: ?

KALMAR, KV MULLBÄRSTRÄDET, FOL- 
KUNGAGATAN, STÅTHÅLLAREGATAN, 
HEMMING GADS VÄG 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Michael Delden

Kontrollen föranleddes av nedläggandet av el
kabel. Inget av antikvariskt intresse påträffa
des.
FYND: - 
DATERING: -

KALMAR. KV VALNÖTSTRÄDET 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Michael Delden
Kontrollen föranleddes av nedläggandet av te
lekabel. Inget av antikvariskt intresse påträffa
des.
FYND: - 
DATERING: -

KALMAR, NORRA LÅNGGATAN - ÖSTRA 
VALLGATAN 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Monika Rasch
Den antikvariska kontrollen föranleddes av 
schaktning i samband med ledningsdragning. 
Inget av antikvariskt värde kunde iakttagas.

FYND: - 
DATERING: -

KALMAR, RÅDEGATAN - KYLEGATAN 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Michael Delden

Kontrollen föranleddes av nedläggandet av el
kabel. Inget av antikvariskt intresse påträffa
des.

FYND; - 
DATERING: -

KALMAR, VÄSTER LÅNGGATAN 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Michael Delden

Kontrollen föranleddes av schaktning i sam
band med avloppsläckage. Schaktningen före
togs huvudsakligen i tidigare störd mark. Fläck
vis framkom medeltida kulturlager till ett djup 
av 2,3 m under nuvarande marknivå.
FYND: -
DATERING: medeltid

KULLTORPS SN, FORNL 14, 80, 81 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Ylva Nilsson

Undersökning på grund av ny vägsträckning. 
En registrerad milsten dokumenterades och 
flyttades. Torpgrunder registrerade i hem
bygdsföreningens register dokumenterades och 
grävdes ut med maskin.
FYND: -
DATERING: 1700-1800-tal

KÄNNA SN, BERGHEM 4:2, FORNL 24 
Smålands museum 
Fältarbetsledare: Eva Åhman

Undersökningen föranleddes av vägbygge för 
Lagan Plast. De undersökta konstruktionerna 
låg i omedelbar anslutning till fornl 24 "Känna 
högar” och fördes in under samma fornläm- 
ningsnummer. De bestod av en stensamling, 
fyra härdar och en sotgrop.

FYND: keramik, flinta i stensand, kol i härdar
na
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DATERING: en härd 4985 BC, två härdar 190— 
400 BC (C 14)

LEKERYDS SN, LEKERYDS KYRKA 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Ylva Nilsson

Antikvarisk kontroll på grund av ledningsdrag
ning för gångbelysning. Endast omrörda och 
påförda lager påträffades.

FYND: kritpipor, sädeskorn 
DATERING: -

MISTERHULTS SN, SIMPEVARP 1:8, 
FORNE 441 
Kalmar läns museum
Fältarbetsledare: Michael Delden, Monika 
Rasch

Undersökningen föranleddes av att OKG skulle 
förbättra vägsystemet på Simpevarpshalvön. 
Röset var ca 15 m i diam och 1,2-2 m högt med 
mittgrop 5x3 m öst-väst. Vid U banken var 
röset bortplockat till botten. Inga konstruktio
ner kunde iakttagas. I rösets centrala del påträf
fades två ben, troligen recenta.
FYND: -
DATERING: troligen bronsålder

RAMKVILLA SN, SKÄRBÄCK 3:5 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Ylva Nilsson

Provundersökning på grund av ny vägsträck- 
ning. Odlingsrösen undersöktes till hälften med 
hjälp av maskin.

FYND: -
DATERING: recenta

ROGBERGA SN, TENHULT, FORNE 1 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Linnea Varenius

Övervakning av flyttning av milsten.
FYND: - 
DATERING: -

SJÖÅS SN, MÄSTREDA 1:8, FORNE 101 
Smålands museum 
Fältarbetsledare: Eva Åhman

Försök till dokumentation av husgrundens ål
der, funktion och konstruktion.

FYND: keramik, träkol, knacksten 
DATERING: härd, C 14 daterad till 3375 BC 
(halveringstid) 1982

SÖDRA HESTRA SN, SÖDRA HESTRA 
KYRKA
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Björn Varenius

Antikvarisk kontroll föranledd av schaktning 
för elkablar. Ledningsschakt väster om kyrkan 
framför vapenhus och västra långhusgaveln. 
Väster om entrén framkom en kallmurad sten
mur 0,3-0,4 m under nuvarande markyta, 
längdriktning sydost-nordväst bevarad längd 
ca 6 m. Muren var bevarad upp till tre skift, 
stenstorlek 0,5-0,6 m.

FYND: - 
DATERING: -

SÖDRA SANDSJÖ SN, HORKONERYD 
Smålands museum 
Fältarbetsledare: Eva Åhman

Exploateringsgrävning inför kraftverksbygge. 
Boplatsen funnen efter fosfatkartering. Boplats 
med ett virrvarr av "pålhål” 3-10 cm i diam. 
Vagt kulturlager, gropar med sot och kol.
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FYND: keramik, flinta, träkol, slagg 
DATERING: 4520-6350 BC (C 14 halverings
tid)

VRIGSTADS SN, KÖPSTAD VÄSTER
GÅRD 2:1, FORNE 20 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Björn Varenius

Undersökning föranledd av en gårdsväg vilken 
1982 anlagts över fornlämningen och kommit att 
skada ett flertal anläggningar. De undersökta 
gravarna hade inga direkt daterande fynd, men 
gravtypen (högar), fyndkombinationer samt 
jämförelser med liknande gravfält sätter en 
grovdatering till yngre järnålder. Under gravar
na förekom en kokgrop samt en ansamling av 
cirkulära linjer som avtecknade sig mot morä
nen.
FYND: 22 fyndnummer varav 4 st är brända 
ben
DATERING: yngre järnålder

VÄRNAMO, KV VÄKTAREN 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Ylva Nilsson

Provundersökning på grund av nybyggnation. 
Undersökningsområdet låg invid fornlämning 
7. Vid provundersökningen påträffades inte nå
got kulturlager, som kunde tillföras stenålders- 
boplatsen.

FYND: flintartefakter, lösfynd 
DATERING: blandat mesolitikum/neolitikum

VÄXJÖ, KV LEJONET 3 
Smålands museum 
Fältarbetsledare: Eva Åhman
Exploateringsgrävning. Kulturlager från me
deltid till 1500-tal. Husgrunder, rester av garve- 
riverksamhet.

FYND: keramik, glas, porslin, järn ben
DATERING: artefakter från 1600-1500-tal.

VÄXJÖ, LINNÉGATAN 
Smålands museum 
Fältarbetsledare: Eva Åhman

Vid kontroll av gatukontorets schaktning för 
ledningsarbeten i Linnégatans västra halva ut
anför kv Lyktan kunde konstateras att schakt- 
ningen gjordes i redan omrörda lager; ett drygt 
metertjockt kulturlager förekom i schaktets 
kanter. Inblandat i detta fanns avsevärda mäng
der tegel i synnerhet i västra schaktkanten. 
Över kulturlagret fanns ca 0,9 m fyllnadsmassor 
(grus). Det kan således konstateras att kulturla- 
gertjockleken är avsevärd ner mot Guldsmeds- 
bäckens fåra även i denna nordliga del av den 
äldsta stadskärnan.
FYND: kritpipsskaft 
DATERING: -

ÅBY SN, SKAMMELSTORP 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Monika Rasch

Schaktningen föranleddes av kabelförlängning 
till en ny transformatorstation där trindyxor på
träffats i närheten. På en sträcka av ca 17 m 
kunde resterna av ett kulturlager följas vilket 
troligen delvis blivit bortspolat och omlagrat. 
Inga fynd påträffades. Fosfatprover togs.

FYND: - 
DATERING: -

Södermanland

BRÄNNKYRKA SN, FORNE 224 
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Elisabeth Brynja
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Schaktkontroll på grund av nybyggnad av el
nätstation. Några äldre kulturlager påträffades 
inte.
FYND: - 
DATERING: -

BRÄNNKYRKA SN, KV SVALROCKEN, 
FORNL 149
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Elisabeth Brynja

På grund av nybyggnad av bostadshotell utför
des provundersökning och schaktkontroll av ett 
förmodat gravfält. Det visade sig inte vara en 
fornlämning.

FYND: - 
DATERING: -

DALARÖ SN,DALARÖ 
Statens sjöhistoriska museum 
Fältarbetsledare: Bert Westenberg
Videodokumentation av ett trävrak, Saltsku
tan.
FYND: - 
DATERING: -

INGARÖ SN, KOFOTEN/NÄMNDÖFJÄR- 
DEN
Statens sjöhistoriska museum 
Fältarbetsledare: Bert Westenberg

Undersökningen avser utprovning av videodo
kumentationsteknik av kända vraklämningar. 
Vraket har dokumenterats i hela sin längd. Vis
sa detaljer av särskilt intresse har filmats extra 
noga.

FYND: - 
DATERING: -

NÄMNDÖ SN, SÖDERHOLM 
Statens sjöhistoriska museum 
Fältarbetsledare: Bert Westenberg

Undersökningen avser utprovning av videodo
kumentationsteknik av kända vraklämningar. 
Vraket har dokumenterats i hela sin längd.
FYND: -
DATERING: 1700-1800-tal

ÖSMO SN, STRÖMSKÄR 
Statens sjöhistoriska museum 
Fältarbetsledare: Bert Westenberg
Besiktning och dokumentation av vrakplatsen.

FYND: -
DATERING: 1600-tal

Stockholms innerstad

GAMLA STA’N, KV DIANA 4 
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Solbritt Benneth

Schaktkontroll på grund av grundförstärkning. 
Huset var grundlagt på åsgrus.
FYND:- 
DATERING: -

GAMLA STA’N, KV LUNA 1, 7 
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Solbritt Benneth
Schaktkontroll på grund av grundförstärkning. 
Fastigheten var grundlagd på fyllning bestående 
av mörkfärgad jord, gödsel och grus.

FYND: stengods av 1600-talstyp, yngre röd
gods
DATERING: 1600-tal
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Fig 39. Vrakrester utanför Dalarö. efter fartyget Saltskutan. Ritningar gjorda av dykare. 
Drawing done by divers.
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GAMLA STA’N, KV MILON 1,2 
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Anita Biuw

Schaktkontroll på grund av grundförstärkning. 
Området blev utfyllt ganska sent, vid mitten av 
1600-talet. I ett av källarrummen uppmättes en 
golvbeläggning av stortegel, troligen sekundärt 
använt.

FYND: del av handkvarn av sten 
DATERING: 1600-tal

GAMLA STA’N, KV PENELOPE 
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Solbritt Benneth

Schaktkontroll på grund av grundförstärkning. 
Fastigheten var grundlagd på fyllning från 1600- 
tal.

FYND: - 
DATERING: -

GAMLA STA’N, SLOTTSBACKEN VID KV 
PEGASUS
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Solbritt Benneth

Schaktkontroll på grund av nybyggnad av el
nätstation. Några kulturlager påträffades inte. 
Sen fyllning och åsgrus.

FYND: - 
DATERING: -

GAMLA STA’N, STORA GRÅMUNKE- 
GRÄND MELLAN KV ATOMENA OCH MI
LON
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Anita Biuw

Schaktkontroll på grund av nybyggnad av el
nätstation. I schaktet påträffades en träkon
struktion, som bedömdes vara rester av en 
strandskoning/kaj. Området fylldes ut på 1600- 
talet.

FYND: läderavfall
DATERING: 1600-tal

GAMLA STA’N, KV TRITONIA 8 
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Solbritt Benneth

Undersökning på grund av grundförstärkning 
och ombyggnad av stadsområde med lämningar 
av den medeltida stadsmuren från tidigt 1400- 
tal: Lejontornet och del av anslutande mur, vi
dare rester av trähus och äldre gator.

FYND: keramik, läder, blyplomb med fartygs- 
bild
DATERING: 1300-1600-tal

NORRMALM, KV LADUGÅRDSBRON 2, 3 
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Monica Fredriksson

Schaktkontroll på grund av nybyggnad. Fyll
ning och berg konstaterades.
FYND: - 
DATERING: -

NORRMALM, KV LADUGÅRDSBRON 8 
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Monica Fredriksson

Schaktkontroll pågrund av nybyggnad. Under 
det hus, som revs iakttogs en rustbädd av lig
gande timmer på stående pålar.
FYND: - 
DATERING: -

NORRMALM, KV LADUGÅRDSBRON 9(1) 
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Monica Fredriksson

Schaktkontroll på grund av nybyggnad. Fyll
ning i form av sand och tegelskrot; berg
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FYND: - 
DATERING: -

NORRMALM, KV LAGERN 7 
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Elisabeth Brynja

Schaktkontroll på grund av grundförstärkning 
och nybyggnad. Endast fyllning, sand och lera 
iakttogs.

FYND: - 
DATERING: -

RIDDARHOLMEN, WRANGELSKA 
PALATSET
Riksantikvarieämbetet, Du 
Fältarbetsledare: Thomas Billig
Byggnadsarkeologiska undersökningar dels i 
samband med omputsning av ytterfasaderna på 
palatset, dels i samband med förändring till han
dikappvänlig entré och hiss i källarvåningen.

FYND: -
DATERING: 1529 och senare

SÖDERMALM, BLIVANDE KV ÖVERKI
KAREN
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Elisabeth Brynja, Per Nils
son, Jan-Ake Ljung
Undersökning på grund av breddning av trafik
led och nybyggnad av hotell. Vid undersökning
en påträffades källarrester från tiden före regle
ringen av Södermalm, dvs före 1640, rester av 
källare från de la Gardies palats från 1600-talet, 
ett sockerbruk från 1600- och 1700-tal, samt 
rester av yttre vallgravsmuren tillhörande Gus
tav Vasas befästningar vid Söderport. I ett av 
källarrummen i palatsets östra flygel fanns ett 
lager med oanvända kritpipor av Olof Forsbergs 
tillverkning. Forsberg drev kritpipstiilverkning 
på Södermalm 1739-1759.

FYND: arkitekturfragment, keramik, ca 6 ton 
kritpipor
DATERING: 1500-1800-tal

Uppland

BONDKYRKO SN, HÅGA 10:3, 10:5 MFL, 
NÄRHET AV FORNL 363 M FL 
Upplandsmuseet 
Fältarbetsledare: Lars Gezelius
Antikvarisk kontroll på grund av schaktning för 
värmeverksledning. Ett 20-tal meter väster om 
fornlämning 363 noterades en härdgrop som 
lämnades på grund av tjäle. På annan plats på
träffades en rätvinklig ugn av lera, troligen från 
senare tid.

FYND: - 
DATERING: -

BÖRJE SN, HÄSSELBY 5:1, FORNL 151 
Uppsala Universitet, arkeologiska institutionen 
Fältarbetsledare: Anna-Lena Forsåker

Fornlämningen undersöktes delvis under 1930- 
talet. På 1970-talet skadades fornlämningen av 
skogsarbete varför länsantikvarien lät arkeolo
giska institutionen i Uppsala undersöka forn
lämningen genom att bedriva seminariegräv- 
ningar 1978-1984. Hittills har ett 20-tal stensätt- 
ningar med skelettbegravningar undersökts och 
en gravhög. Gravarna dateras till sent 1000-tal. 
Deras orientering talar för kristna gravar. Un
der högen framkom resterna av ett ca 25 m långt 
hus, som troligen uppförts under 800-talet.- Hu
set dokumenterat genom stolphål (treskeppigt) 
och en stor mängd lerklining. Undersökningen 
avses fortsätta.

FYND: från huset: mynt, pärlor av glas, bärn
sten och brons. Från gravarna: keramik, kist- 
spikar av järn och broddar. Redskap: lövkniv av 
järn
DATERING: vendeltid/vikingatid övergången 
vikingatid-medeltid

405



Fig 40. Lejonmaskaron i stuck, som tillhört utsmyckningen i Pontus Fredrik de la Gardies 1600-talspalats vid 
Södermalmstorg i Stockholm. Foto Jan-Ake Ljung, Stockholms stadsmuseum.
Lion head in stucco.

HÅTUNA SN, SIGNHILDSBERG, FORNL 
38 M FL
Riksantikvarieämbetet, Du 
Fältarbetsledare: David Damell

Provundersökning inom område med boplats
terrasser, husgrundsplatå samt borgkulle. Fos
fatkarteringen visar på omfattande bosättning 
inom undersökningsområdet. En av de under
sökta husgrundsterrasserna visade sig innehålla 
talrika fynd b la keramik av järnålderstyp. Den

andra undersökta terrassen gav ej föremåls- 
fynd, C 14-dateringen kommer att komplettera 
undersökningen. Husgrundsplatån tycks bestå 
av en omgivande kraftig skalmur samt ett inre 
kalkstensgolv. Daterande fynd påträffades ej. 
Konstruktionen tyder på att anläggningsytan är 
medeltida. Borgkullen, vars plana platå under
söktes, har sannolikt varit krönt av ett försvars- 
torn, vars grundrester påträffades vid grävning
en.
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Fig 41. 1 ett källarrum i en av de la Gardie-palatsets flyglar påträffades ett lager med kritpipor, uppskattningsvis 
ca 600000. Samtliga var tillverkade av Olof Forsbergs fabrik vid Heleneborg på Södermalm. Fabriken existera
de mellan åren 1739 och 1759. Foto Jan-Åke Ljung, Stockholms stadsmuseum.
Approximately 600,000 clay pipes were found in one of the cellars under a wing of de la Gardie's palace.

FYND: spikar, keramik mm. 
DATERING: järnålder-medeltid.

KNIVSTA SN, GREDELBY 7:1, FORNE 36, 
39
Upplandsmuseet
Fältarbetsledare: Håkan Eriksson 
I samband med Riksantikvarieämbetets omfat

tande undersökningar i Gredelby undersökte 
Upplandsmuseet härliggande stensättningar, 
fornl 36 och 39. På fornl 36 var två anläggningar 
synliga från början, fyra tillkom under arbetet. 
Av fornlämningens två registrerade anläggning
ar finns en kvar under parkeringsplatsen. I Al 
påträffades kamfragment. I stensättningen fornl 
39 framkom en bengömma med tvättade brända 
ben.
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FYND: kamfragment, järnfragment, brända 
ben
DATERING: fornl 36: yngre järnålder; fornl 39: 
bronsålder-yngre järnålder

LOVÖ SN, SÖDERBY, LUNDA, FORNL 13, 
16, 18, 20
Stockholms universitet, arkeologiska institutio
nen
Fältarbetsledare: Bo Petré

Två stensättningar, 3-4 m i diam och 0,3 m 
höga, undersöktes på fornl 13, Söderby. En kan 
dateras till vendeltid (600-tal) genom glasfluss- 
pärlor, och kamfragment (även keramikkärl, 
båtnitar och brända ben ingick). Den andra 
stensättningen var en brandgrav med brända 
ben. Gravtypen och gravskicket kan dateras till 
yngre bronsålder (C 14=yngre bronsålder). Un
der och i anslutning till anläggningen framkom 
ytterligare en brandgrav samt stolphål och en 
härd (C 14=yngre bronsålder). Ett C 14-värde 
från kol vid en benkoncentration gav 1620 BC 
(en senneolotisk boplats finns intill, se Petré 
1981, Arkeologiska undersökningar på Lovö. 
Del 1) De två stensättningarna som undersöktes 
på fornl 16 var 3-4 m i diam och 0,3 m höga och 
gav rödaglasflusspärlor, kamfragment och järn
fragment som kan dateras till vendeltid (600- 
tal). Provundersökningen av ”ringröset” på 
fornl 18 gav träkol och recenta spikar. Tolkning
en av denna anläggning är att den utgör resterna 
efter en optisk signal eller observationsposte
ring som tillhört slottet vid Drottningholm på 
Lovö. På fornl 20, fornborgen undersöktes en 
schaktyta om sammanlagt 2 m: som gav kol och 
skörbrända stenar. Undersökningarna utfördes 
som seminariegrävningar för 40 och 60 poäng i 
arkeologi och ingår i Arkeologiska institutio
nens Lovöprojekt. Syftet är att analysera be
byggelseutvecklingen och att studera samban
det mellan populationsutveckling, ekonomi och 
resurser/resursområde.
FYND: glasflusspärlor, kamfragment, kera
mikkärl, båtnitar, brända ben, järnfragment, 
träkol, recenta spikar, kol, skörbrända stenar 
DATERING: yngre bronsålder, vendeltid

SIGTUNA, KV BLOMKRUKAN 
Sigtuna museum 
Fältarbetsledare: Rolf Källman

Schaktningsövervakning

FYND: - 
DATERING: -

SIGTUNA, BORGMÄSTARÄNGEN 
Sigtuna museum 
Fältarbetsledare: Rolf Källman

Schaktningsövervakning.

FYND: - 
DATERING: -

SIGTUNA, LÖNNGRÄND 
Sigtuna museum 
Fältarbetsledare: Rolf Källman

Schaktningsövervakning.
FYND: - 
DATERING: -

SOLNA,KARLBERGS SLOTT 
Riksantikvarieämbetet, Du 
Fältarbetsledare: Karin Andersson

Byggnadsarkeologiska undersökningar i sam
band med omputsning av ytterfasaderna på slot
tet.

FYND: -
DATERING: 1640-tal och senare

SOLNA, ULRIKSDALS SLOTT 
Riksantikvarieämbetet, Du 
Fältarbetsledare: Sölve Johansson

Byggnadsarkeologiska undersökningar i sam
band med fasadrenovering etapp II (etapp I 
gjordes 1977) av slottet.
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FYND:-
DATERING: 1640-tal

SOLNA, ULRIKSDALS SLOTT 
Riksantikvarieämbetet, Du 
Fältarbetsledare: Karin Andersson

Grundförstärkning av sydöstra flygeln. 1 anslut
ning därtill upptagande av fem schakt. Topogra
fiska iakttagelser. Registrering av lagerföljd och 
grundmurar från olika perioder av slottets bygg
nadshistoria 1600-1700-tal.

FYND: -
DATERING: 1640-1780-tal

SOLNA, ULRIKSDALS SLOTT, CONFI- 
DENCEN
Riksantikvarieämbetet, Du 
Fältarbetsledare: Sölve Johansson, Karin An
dersson
Byggnadsarkeologiska undersökningar i sam
band med restaurering. Undersökningen fort
sätter under 1985 då och då.

FYND: -
DATERING: 1680-tal

SOLNA, ULRIKSDALS SLOTT, ORANG
ERIET
Riksantikvarieämbetet, Du 
Fältarbetsledare: Karin Andersson
Grundförstärkning av Orangeriets sydöstra 
hörn. I samband därmed upptagande av prov
schakt. Restaurering av byggnaden. Antikva
risk kontroll. Grundmurar och golvlager. Topo
grafi.
FYND: -
DATERING: 1705-tidigt 1800-tal

VAKSALA SN, VAKSALA KYRKA
Upplandsmuseet
Fältarbetsledare: Lars Gezelius
Delundersökning på grund av schaktning för 
ekonomibyggnad vid Vaksala kyrka. Den del av 
kyrkans rivna södra stiglucka som befinner sig 
utanför bogårdsmuren frilädes, fragmentarisk 
grund med rester av tegelmur.

FYND: -
DATERING: medeltid

ÖSTRA RYDS SN,RYDBOHOLMS SLOTT 
Riksantikvarieämbetet, Du 
Fältarbetsledare: Karin Andersson
Byggnadsarkeologisk undersökning i samband 
med omputsning av fasaden på Wasatornet.
FYND: -
DATERING: 1540-tal och senare.

Västerbotten

EDEFORS SN, FORSUDDEN 1:5 
Norrbottens museum 
Fältarbetsledare: Peter Germer

Boplatsen upptäcktes i samband med invente
ringar i Lule älvdal föranledda av det s k Lule- 
älvsprojektet varvid boplatsindikationer regi
strerats. Sedermera kom även en härd att på
träffas. Utgrävningen medförde att fyra eller 
fem konstruktioner (härdar, kokgropar) anträf
fades, ännu odaterade i avvaktan på C 14-analy- 
ser. Förutom undersökningen av konstruktio
nerna berördes ett större område av sökschakt 
och fosfatkartering.
FYND: - 
DATERING: -
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Fig 42. Översiktsbild av två framrensade rösen på gravfältet i Hemmingsmark. Foto Tomas Wallerström. 
Two cairns.

Fig 43. Det ena av rösena innehöll en centralgrav av hällar. Bilden visar framresning av hällkistans lock. Foto 
Tomas Wallerström.
One of the cairns contained a central interment in a cist. In the picture the "lid" of the cist is being uncovered.
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HORTLAX SN, HEMMINGSMARK 8:26, 
FORNL 84 
Norrbottens museum 
Fältarbetsledare: Tomas Wallerström
Två av gravfältets fem gravar undersöktes för 
erhållande av underlag för ny informationstext. 
Undersökningen finansierades inom ramen för 
länets fornvårdsprogram. Utöver utgrävning 
gjordes en fosfatkartering för eventuell lokalise
ring av närbelägen boplats. Ena röset gav inga 
fynd eller gravgömma medan det andra uppvi
sade centralgrav av hällar förutom en sekun- 
därgrav i rösets sydvästra del. Centralgraven, 
av kroppsstorlek, innehöll brända ben.

FYND: förarbete till pilspets (?)
DATERING: bronsålderns mellerstadel, yngre 
bronsålder, äldre järnålder

LULEÅ, KV JÄRPEN, FORNL 233 
Norrbottens museum 
Fältarbetsledare: Anna Järpe
Antikvarisk kontroll föranledd av nybygge. In
ga kulturlager påträffades. Området var ut- 
schaktat genom tidigare bebyggelse.

FYND: - 
DATERING: -

Västergötland

BORÅS. KV CERES
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse Museum
Fältarbetsledare: Rune Ekre
Smärre undersökningar i resterande del av kv 
Ceres; rester av byggnader, avloppsrännor och 
stenlagd gård (1600-1800-tal). rikligt fyndmate
rial av hushållskeramik, enstaka mynt och red- 
skapsfragment.
FYND: hushållskeramik, mynt, redskapsfrag- 
ment
DATERING: 1600-1800-tal

ESSUNGA SN, ESSUNGA 1™, FORNL 6 
Skaraborgs läns museum 
Fältarbetsledare: Gert Magnusson
Järnframställningsplatsen bestod av tre bläste- 
rugnar och en större slaggvarp. En av ugnarna 
har varit undersökt tidigare under 1920-talet av 
John Nihlén och K-E Sahlström. Vid 1983 års 
undersökning kunde man klarlägga en del dunk
la punkter i den tidigare undersökningen, vilka 
är av den största betydelse för själva rekon
struktionen av ugnen och främst på vilket sätt 
de har arbetat. Resterna av de båda andra ug
narna kunde bidra på väsentliga punkter till för
ståelsen av den tidigare undersökta ugnen.
FYND: keramik
DATERING: äldre järnålder ? keltisk järnål
der???

GUDHEMS SN GUDHEM 1:1-9:1, HOLM- 
ÄNGEN 1:1 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Ylva Nilsson. Bengt Nord
qvist

Anledningen till undersökningen var en ny 
sträckning av riksväg 47. I tidigare åkermark 
påträffades vid matjordsavbaning ett antal här
dar, stolphål och avfallsgropar inom två bo
platsområden. Dessutom framkom en järnfram- 
ställningsugn, en kolningsgrop samt spridda 
slaggklumpar. Järnframställningsplatsen och 
boplatsen förefaller vara samtida. Lämningarna 
var mycket skadade av kontinuerlig odling.

FYND: ben, slagg, myrmalm, keramik 
DATERING: romersk järnålder

GUDHEMS SN, GUDHEM 12:1, FORNL 194 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Maria Vretemark

Under maj påbörjade länsmuseet en undersök
ning vid Gudhems kloster, omedelbart utanför 
södra kyrkogårdsmuren. Utgrävningen var för
anledd av planer på en servicebyggnad för kyrk- 
vaktmästaren. Vid grävningen framkom ett tidi-
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Fig 44. Kv Gamla Teatern, Göteborg. Bilden visar golvläggning, syllstockar och ett eldstadsfundament från den 
äldsta byggnaden på tomten. Byggnaden revs före 1669 års brand. Foto Lars Noord.
Floor covering, sill beams and fireplace foundation from the oldest building on the burgage tenement.

gare okänt yngre järnåldersgravfält, som över
lagrades av senmedeltida grundmurar. Gravar
na var alla mer eller mindre förstörda. Ur
sprungligen hade de utgjorts av 5-6 m stora, 
flacka omsorgsfullt lagda stensättningar. När 
byggnaderna, tolkade som ekonomihus till 
Gudhems kloster, uppfördes jämnades marken 
till varvid gravarna skadades. Brända ben från 
människa och djur, kol och sot låg överallt i 
fyllningen under golvlagren. Ett par av gravarna 
hade relativt oskadade brandlager i vilka påträf
fades en nyckel, flersegmenterad guldfoliepärla 
mm. Klosterlämningarna bedöms vara av så 
stort intresse att de inte får tas bort. Någon

exploatering av ytan är således inte längre aktu
ell. Gravarna, som var svårt skadade har dock i 
den mån det var möjligt grävts ut. Området har 
återfyllts.

FYND: brända ben, nyckel, pärla, bryne, be
slag, keramik
DATERING: yngre järnålder, senmedeltid

GÖTEBORG, KV GAMLA TEATERN 3:4 
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Sonia Jeffery
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Fig 45. Kv Göta Kanal. Göteborg. Bilden visar syllstockar till två långsmala parallella byggnader med gaveln 
mot gatan. Syllstockarna fortsätter in under dagens gata. Husen tillhör den första generationen hus i stan och 
revs före 1669 års brand. Foto Lars Noord.
Sill beams from two long, narrow buildings which lie parallel to each other with the narrow sides fronting on the 
street. The buildings belong to the first generation of buildings in the town and were demolished before the fire 
of 1669.

Utgrävning på grund av nybyggnation. Vid un
dersökningen framkom rester av två hus, som 
legat på samma plats under tiden 1620-tal-1669. 
Mycket fajans och historiskt dokumenterade 
bränder daterar husen väl. Utanför husen fanns 
flera avfallsbingar samt trä- och stenbelagda 
gångar. Vid grovschaktning av tomtens omgi
vande delar registrerades husrester av samma 
typ som de undersökta husen.

FYND: fajans 
DATERING: 1620-1670

GÖTEBORG, KV GÖTA KANAL 20, 21:8, 9, 
10
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Stefan Kihlberg

Undersökning på grund av nybyggnation. Vid 
undersökningen framkom kulturlager och be
byggelserester från stadsgrundläggningstiden 
vid 1500-talets början fram till den nu rivna 
1800-talsbebyggelsen. Särskild vikt lades vid de 
äldsta lagren. Fyra byggnader från denna fas 
undersöktes. Vidare en byggnad som förstördes
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vid 1669 års brand. Dessutom undersöktes ett 
flertal avfallsbingar. Grundläggningsmetoder 
har dokumenterats från samtliga bebyggelsefa
ser.

FYND: stora mängder keramik, läder, kritpips- 
fragment liksom flera mynt tillvaratogs 
DATERING: 1500-1800-tal

GÖTEBORG, 10 KV KRONOBAGERIET 1, 
2, 6, 7
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Kerstin Söderlund

Undersökning på grund av nybyggnation. Vid 
utgrävningen påträffades ett 15-tal avfallsbing
ar, en fragmentarisk huskonstruktion och vat- 
tenledningsrör av trä. Kulturlagren var endast 
delvis bevarade och skadade av senare bebyg
gelse.

FYND: keramik, porslin, trä, läder, kritpips- 
fragment, textil, mynt, djurben 
DATERING: 1600-1700-tal

GÖTEBORG, KV LANDSKNEKTEN 
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Stefan Kihlberg

I de före den 1 oktober 1984 rivna delarna av kv 
Landsknekten grävdes provschakt med gräv
maskin. Provschakten var 1,5 m breda och vari
erade i längd mellan 2 och 8 meter. I schakt där 
kulturlager påträffades gjordes lagerbeskriv
ningar och profilritningar. Rester av den kapo- 
niär som förband fästningen Göteborg med 
Skansen Kronan påträffades inte inom det un
dersökta området. Kaponiären bör ha legat 
längre västerut än kv Landsknekten. Pollen
prov för analys av grundtopografi och odlings
historia togs men har ännu ej bearbetats. Över 
hela undersökningsområdet fanns, där sentida 
källare ej förstört det, ett 20-40 cm tjockt kul
turlager.

FYND: träflislager, plankor, keramik 
DATERING: 1600-talets andra hälft

GÖTEBORG. HAGA 15, KV MATROSEN 6, 
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Sonia Jeffery

Undersökning på grund av nybyggnation. Den 
västra delen av tomten hade den intressantaste 
lagerbilden. Ett huggflislager visar att någon 
aktivitet förekommit här innan "Järnbärarhu- 
set” byggdes före 1801. 1 hela schaktet fanns ett 
gråbrunt lerlager med kol som kan ha varit nå
gon form av markyta över den sterila leran. 
Några bebyggelselämningar tidigare än 1800-tal 
hittades inte. Pollenprover togs i en av schakt
profilerna, för att försöka rekonstruera vegeta
tionen på tidigare markytor. Undersökningen är 
avslutad. Ytterligare undersökning av området 
anses inte vara nödvändigt.

FYND: porslin, läderfragment, trärester 
DATERING: 1700-tal

GÖTEBORG, KV SLUSSKVARNEN 1-4, 8- 
12
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Mona Lorentzon

Undersökning på grund av nybyggnation. Ho
tell Sheraton. Lämningarna utgjordes av mur
rester av bastionen Carolus Rex: delar av norra 
flankmuren samt på insidan av denna rester av 
en kasematt. Murarnas bevarade höjd varierade 
mellan ca 1-4 m och bredden mellan ca 2-6 m. 
Murarna av gråsten var sammanfogade med 
kalkbruk. De vilade på rustbäddar av stockar 
och plankor med paining under.

FYND: keramik (rödgods, fajans, stengods), 
kritpipsfragment, fragment av galsflaskor, lä
der- och järnföremål, djurben.
DATERING: 1600-1700-tal.

GÖTEBORG, STG 13433, BACKA 40 
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Stefan Kihlberg
Undersökning på grund av tomtavstyckning 
och nybyggnation. Sex provgropar grävdes in-
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Fig 46. Kv Slusskvarnen Bastionen Carolus nonus Rex, Göteborg. Bilden visar bastionens norra kasemattrum 
och en gång som ledde ned till ett rum och den ca 5 m breda vallgravsmuren. De framgrävda murarna ingår i en 
ombyggnad och modernisering av befästningsverket som utfördes på 1690-talet. Murarna var ursprungligen 3-5 
m högre, men revs vid 1800-talets början. Foto Lars Noord.
The northern casemate of the bastion and a corridor which led to it and the c. 5 m wide stone revement wall.

om området. I två av dessa låg berget ytligt. 
Några flintavslag men inget kulturlager påträf
fades.

FYND: flintavslag 
DATERING: -

GÖTEBORG, TUVE 10:115, GÖSTORPS 
BYPLATS
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Eva Jönsson Kihlberg

Med anledning av planerad byggnation under
söktes området. Vid tidigare matjords- 
avbaningar har sotfläckar påträffats. Den nu 
aktuella undersökningen resulterade i tre styck
en härdar med 1-1,5 m i diam och 0,75 m djup. 
Dessa härdar bestod av tätt sammanpackade 
stenar, (en del var skörbrända), sot och kol. En 
slaggbit påträffades här. En ytterligare kon
centration av kol och sot, 0,50 m i diam och 0,20 
m djup, påträffades. I denna fanns inga stenar. 
Därutöver hittades spridda bitar av rödgods.

FYND: slagg, keramik av rödgods

415



DATERING: härdarna, troligen förhistoriska; 
1700-1800-tals rödgods

GÖTENE SN, PELLAGÅRDEN 2:1, FORNE 
34
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Lars Jacobzon

Med anledning av byggandet av bullervall intill 
E3, avbanades ett stycke tidigare odlad mark. 
Därvid framkom sotfläckar under plogskiktet. 
Lämningarna visade sig vara boplatsrester från 
järnålder. Härdar, järnframställningsugnar, av- 
fallsgropar och stolphål registrerades.
FYND: slagg 
DATERING: järnålder

HOLS SN, HOLS KYRKOGÅRD 
Älvsborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre
Anledning: Hypoteser om förhistoriskt tempel. 
Provgrävningar på kyrkogården; del av sten- 
packning i bronsåldersgrav, gravfältshällar se
kundärt använda för sentida gravar och be
ngömmor, stolphål efter medeltida och senare 
byggnadsställningar för kyrkobygge.

FYND: ca 30 fyndnummer.
DATERING: (bronsålder, järnålder), 1200- 
1700-tal

HÄLLESTADS SN, SNIPERED 2:1, FORNL 
27
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Karl-Göran Sjögren

Orsak till undersökningen var vägbygge samt 
grustäkt. Området, som består av en stenig gru
sig ås, hade avbanats med caterpiller, varvid 
slaggropar framkom. Anläggningarna var till 
stora delar starkt skadade. Detta, samt den en
hetliga karaktären, gjorde att endast ett urval av 
de totalt drygt 400 anläggningarna undersöktes.

Vid karteringen samt rensning av valda ytor 
framgick att anläggningarna låg samlade i täta 
grupper, ofta i rader. De grävda anläggningarna 
varierade mellan 0,6 och 1 m i diam, medan 
djupet var 0,1-0,4 m. Innehåll och konstruktion 
var däremot enhetliga. Ett mindre antal hade 
bevarade slaggluppar, med säkerhet bildade i 
gropen. Dessa kan tolkas som ugnsbottnar, be
varade väggfragment tyder på en schaktkon
struktion.

FYND: slagg, kol, myrmalm 
DATERING: järnålder

LARVS SN, ONSJÖ 1:34, FORNL 270 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Karl-Göran Sjögren
Orsak till undersökningen var planerad villabe
byggelse. Området bestårav en svag förhöjning 
i för övrigt plan odlad mark. Jordarten är sand. I 
närheten finns ett flertal tidigare kända fornläm- 
ningar. Vid provundersökning konstaterades 
anläggningsspår samt fynd av brända ben. Vid 
undersökningen avbanades området varvid en 
delvis sönderplöjd hög/stensättning, två brand
gropar samt härdar och stolphål framkom. Hö- 
gen/stensättningen hade sekundärt använts för 
begravning under sent 1500-eller tidigt 1600-tal. 
Tre gravar innehållande fyra skelett anträffa
des. De kan eventuellt sättas i samband med 
krigshändelser i området under denna tid. Ut
över ovanstående påträffades odaterbara mörk- 
färgningar och gropar samt recenta potatisgro
par.

FYND: blykulor, dräktdetaljer, keramik, kol, 
brända och obrända ben 
DATERING: yngre bronsålder-äldre järnål
der, 1500-1600-tal

LJURS SN, LJURS ÖDEKYRKOGÅRD 
Älvsborgs Länsmuseum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre
Schaktning för klockstapelsfundament på öde
kyrkogården. Enstaka fyndföremål; inmätning
ar av anläggningsspår och äldre gravstenar.
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FYND: 17 fyndnummer 
DATERING: 1700-1800-tal

LYRESTADS SN, SOLBERGA 1:36, FORNL 
10
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Lars Jacobzon
I samband med uppsättandet av en transforma
torstolpe 1983 skadades en stensättning inom 
fornl 10.1 1958 års inventering benämns anlägg
ningen 10:3. För att dokumentera och ta bort de 
kvarvarande lämningarna företogs en arkeolo
gisk efterundersökning. Stensättningen visade 
sig därvid vara ett odlingsröse. I terrängen runt 
omkring kunde flera rösen av samma karaktär 
noteras. Anläggningen var helt fyndtom. 
FYND: - 
DATERING: -

MARUMS SN, SIMMATORP 1:2 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Karl-Göran Sjögren
Undersökningen orsakades av planerat vägbyg
ge. Vid besiktning och provundersökning kon
staterades fynd av Hinta och keramik samt an- 
läggningsrester under plogdjup. 1 anslutning till 
dessa avbanades och rensades fyra ytor. 1 tre av 
dessa fanns bosättningsspår i form av härdar, 
sotfläckar och gropar. Några rader av stolphål 
med ca 5 cm diam bedömdes som sentida.

FYND: keramik, flinta, brända ben, kol 
DATERING: neolitikum, järnålder

RÅDA SN, BRÄDDEGÅRDEN 4:10, FORNL 
13
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Marie Vretemark
Med anledning av nybyggnation vid ålderdoms
hemmet företogs en schaktkontroll. Orsak till 
den antikvariska bevakningen var att exploate
ringsområdet gränsade till gravfältet fornl 13.

Vid matjordsavbaningen framkom brandgrops- 
gravar och gravbottnar till stensättningar samt 
boplatslämningar från två skeden. Härdar, av- 
fallsgropar, stolphål och nedgrävningar kunde 
hänföras dels till en yngre järnåldersboplats, 
eventuellt tidig medeltid, dels till en 1600-tals- 
bosättning. Lämningarna var mycket skadade 
av tidigare odling.
FYND: keramik, pärla, ben, nitar 
DATERING: yngre järnålder-tidig medeltid, 
1600-tal

S:T PEDERS/LÖDÖSE SNR, ERIKSGATAN 
Älvsborgs Länsmuseum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre
Med anledning av anläggande av en parkerings
plats företogs en arkeologisk provundersök
ning. I ytskikt av området påträffades en sen
medeltida gata (1400-tal) och en större bastuugn 
(1300-tal). I en 10 m2 stor provruta grävdes ned 
genom bebyggelselager från 1300-tal till om
kring 1100. Värdefulla byggnadskonstruktioner 
framkom, bland annat del av en garverianlägg- 
ning med bevarat garverikar (1200-tal). Fynden 
uppgick till ca 2300 fyndnummer.
FYND: ett 60-tal myntningsunderlag av läder 
(sent 1100-tal och 1200-tal), ornerade läderde
taljer, hushållsredskap, kammar och ett stort 
antal spillbitar från kammakeri, textilrester, ett 
rikt varierat keramikmaterial 
DATERING: omkring 1100— 1500-tal

S:T PEDERS/LÖDÖSE SNR,
KLOSTRET 1:19, 6:1
Älvsborgs Länsmuseum/Lödöse Museum
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Antikvarisk kontroll på grund av ledningsgräv- 
ning. Markstudier i området kring den norra 
stadsutfarten.

FYND: 5 fyndnummer 
DATERING: 1600-1700-tal
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S:T PEDERS/LÖDÖSE SNR. KLOSTERGA
TAN
Älvsborgs Länsmuseum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Antikvarisk kontroll på grund av ledningsre
paration. Medeltida kulturlager med byggnads- 
lämningar.

FYND: ca 20 fyndnummer 
DATERING: medeltid

S:T PEDERS/LÖDÖSE SNR, KLOSTER
ÄNG 6:1
Älvsborgs Länsmuseum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Antikvarisk kontroll på grund av led- 
ningsschaktning. Markstudier. Medeltida kul
turlager med anläggningsrester av tegelbygg
nad.
FYND: 12 fyndnummer 
DATERING: 1200-1500-tal

S:T PEDERS/LÖDÖSE SNR, LÅNGGATAN 
Älvsborgs Länsmuseum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Antikvarisk kontroll på grund av ledningsre
paration. Medeltida kulturlager med byggnads- 
lämningar.
FYND: 26 fyndnummer 
DATERING: medeltid

S:T PEDERS/LÖDÖSE SNR, PASSAGÅR- 
DEN 1:32
Älvsborgs Länsmuseum/Lödöse Länsmuseum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre
Antikvarisk kontroll på grund av väganläggning 
för Landstingets vårdcentral. Senmedeltida 
byggnadslämningar med bl a bastu med tegel
bränt rafflat golv i fyra skikt.
FYND: ca 50 fyndnummer 
DATERING: 1300-1500-tal

SKARA, KV TOR 1,2, 3,7, 8 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Maria Vretemark

Med anledning av kommande exploatering av 
området undersöktes medeltida kulturlager i 
Skaras västra del vid Marumsgatan-Hindsbo- 
gatan. Lämningarna utgjordes av hantverksbe- 
byggelse från tidig- och högmedeltid. Såväl som 
verkstäder och fähus kunde dokumenteras. 
Byggnadslämningarna utgjordes främst av syll- 
stensrader, i några fall med delar av syllstocken 
bevarad. De äldsta byggnaderna härrörde från 
sent 1000-tal, vilket innebär att den tidigmedel
tida stadens utbredning åt väster var större än 
tidigare förmodats. De hantverk som kunde be
läggas på tomten var: smide, bronsgjuteri. gar
veri, skomakeri samt kammakeri. Fyndmateri
alet är stort. Nämnas kan t ex ett för Skara 
ovanligt rikt keramikmaterial bestående av s k 
slavisk keramik och äldre rödgods. Den livliga 
aktiviteten i området avtog i mitten på 1300- 
talet då bebyggelsen upphörde. Denna bebyg
gelseregression i utkantskvarteren har tidigare 
kunnat beläggas på flera tomter i det medeltida 
Skaras ytterområden. Den senmedeltida staden 
framstår därmed som väsentligt mindre än den 
tidig- och högmedeltida.

FYND: keramik, läder, slagg, ben, kammar, 
brynen mm.
DATERING: sent 1000-tal-mitten 1300-tal.

SKARA, KV VESTA 1 OCH 3 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Lars Jacobzon

Inför kostnadsberäkning av eventuell utgräv
ning genomfördes en provundersökning inom 
den tänkta exploateringsytan. Områdets läge 
omedelbart väster om Domkyrkan förväntades 
medföra tjocka kulturlager. Den aktuella tom
ten är en av få ännu orörda i det centrala Skara. 
Under ett ca 0,5 m tjockt matjordslager påträf
fades direkt medeltida lämningar. Kulturlagren 
uppgick till omkring 2 m. I en provgrop påträffa
des tidigmedeltida byggnadslämningar. Övriga 
provgropar saknade konstruktioner. Ett hög
medeltida kammakerilager kunde också beläg
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gas. Generellt föreföll bebyggelsen ha varit av 
profan karaktär.
FYND: keramik, läder, kammakeriavfall, nål, 
brynen mm
DATERING: sent 1000-tal-senmedeltid

SKÖVDE, STG 2327 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Karl-Göran Sjögren
Orsaken till undersökningen var ett planerat 
idrottsområde. Platsen låg nära krönet av en 
höjdrygg i öst-väst. Efter schaktningsarbeten 
syntes några mörkfärgningar samt slagg i ytan, 
vilket inrapporterades till länsmuseet. Schakt- 
ningen hade i allmänhet gått djupt, endast ett ca 
20x10 m stort område hade sparats. Platsens 
storlek liksom det ursprungliga antalet anlägg
ningar är därför okända. Inom det utsparade 
området framkom sex anläggningar, varav en 
slaggrop, ca 0,5 i diam och 0,45 m djup, eventu
ellt en ugnsbotten. Övriga anläggningar utgjor
des av härdar samt en mörkfärgning av osäker 
funktion.
FYND: slagg, kol
DATERING: järnålder-äldre medeltid

STORA LUNDBY SN, HJÄLLSNÄS (SJÖ
BORG), FORNE 41
Älvsborgs Länsmuseum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre
Vid provschaktningar på platsen för "Sjöborg" 
vid Hjällsnäs, framkom byggnadsindikationer 
och byggnadslämningar (bl a källaren) av för- 
valtningsbyggnaden i sten från 1580-talet. Fyn
den utgjordes bl a av portaltegel. Dessutom på
träffades en brandgrop med keramikrester från 
bronsåldern (?). Första etappen av undersök
ningen ägde rum 1983.
FYND: ca 200 fyndnummer 
DATERING: 1500-1600-tal

SÖDRA KEDUMS SN, SKATTEGÅRDEN 
3:1, 3:10, FORNE 24 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Bengt Nordqvist

I samband med anläggandet av en cykel- och 
gångväg mellan skolan och samhället Arentorp 
framkom förhistoriska lämningar, tidigare 
okända. Området utgjordes före exploatering 
av odlad mark varför inga lämningar var synliga 
ovanjord. De 90 delvis ganska svårt skadade 
anläggningar som påträffades kan uppdelas i tre 
kategorier. Äldst är boplatslämningar från äldre 
järnålder. Under yngre järnålder har området 
nyttjats till gravfält och under medeltid har byns 
järnframställningsplats varit belägen där.
FYND: brända ben, slagg, keramik 
DATERING: äldre järnålder-medeltid

SÖDRA LUNDBY SN, LUNDBY 9:6 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Karl-Göran Sjögren

Anledningen till undersökningen var pågående 
grustäkt samt planerad utvidgning av densam
ma. I grustagskanten upptäcktes en genomsku
ren grop fylld av sotig sand. På en avbanad yta 
ovanför kanten syntes flera sotfläckar inom ett 
ca 20x20 m stort område. Denna yta maskinav- 
banades och rensades, varvid en kolgrop, 
3,5x3 m stor och 1 m djup, framkom tillsam
mans med några små oregelbundna mörkfärg
ningar. Även gropen i grustagskanten bedöm
des som en kolgrop. På den ej rensade ytan 
framkom en brandgravsrest med brända ben 
och sotig sand. Dessutom gjordes spridda lös
fynd av neolitisk tlinta. Undersökningsområdet 
var beläget på krönet och nordsluttningen av en 
grusås.

FYND: brända ben, flinta, kol 
DATERING: neolitikum, brandgraven: bron
sålder-järnålder, kolgropar: järnålder-äldre 
medeltid

419



TORSLANDA SN, HÄSTEVIK 2:412, 
FORNL 138
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Eva Jönsson Kihlberg

Boplatsen undersöktes i samband med planerad 
nybyggnation. Fem av de sju grävda provgro
parna hade fyndrika lager av flintavfall och red
skap av flinta. I en av groparna var alla lagren 
fyndförande: 23 cm ploglager, 6 cm grå sand, 8 
cm mörk sandig jord, 12 cm gråbrun sand, 
mörkt lager med hårt packat grus.
FYND: kärnyxor, mikrokärnor, spån, knack
sten, avslag
DATERING: mesolitium

ULRICEHAMN, KV CENTRALAMERIKA 
Älvsborgs Länsmuseum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre
Arkeologisk kontroll med undersökning i sam
band med nybyggnadsschaktningar. Bebyggel
selämningar och avfallsgropar från 1500-tal till 
1800-tal.

FYND: hushållskeramik, mynt, verktygsfrag- 
ment, klädesplomb 
DATERING: 1400-1800-tal

ULRICEHAMN, STORA TORGET 
Älvsborgs Länsmuseum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre
Provundersökning av platsen för den gamla 
torgbrunnen vid Stora torget.
FYND: 12 fyndnummer 
DATERING: omkring 1700-1800-tal

VÄRNHEMS SN, KLOSTRET 8:6, 8:9, 
FORNL 34, 35 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Maria Vretemark

Med anledning av breddning av väg 49 mellan

Skara och Skövde undersöktes och borttogs 
delar av det av vägen delade gravfältet fornl 34 
och 35. Anläggningarna var svåra att se före 
avtorvningen men när grässvålen avlägsnats 
framträdde 16 stensättningar från yngre järnål
der och två flatmarksgravar från äldre järnål
der. Det äldre järnåldersgravfältet var inte känt 
tidigare.

FYND: brända ben, pärlor, söljor. nyckar, be
slag, pilspetsar, ett betsel, knivar, hartstätning, 
skära, pryl
DATERING: 700-900-tal resp omkring år 0

VINKÖLS SN, FRÖSVIKEN 1:4, FORNL 11 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Maria Vretemark

Flatmarksgravfältet som är från äldre järnålder 
har successivt förstörts genom grustäkt och 
odling. Genom bidrag från riksantikvarieämbe
tet kunde Skaraborgs länsmuseum företa en ar
keologisk undersökning av den del av gravfältet 
som utgjordes av idag odlad mark. I plöjet syn
tes ett 50-tal svarta fläckar. Efter avbaning av 
ploglagret uppgick antalet till det dubbla. Beva
randegraden hos gravarna varierade beroende 
på hur djupt de var nedgrävda. Som benhållare 
hade såväl hartstätade kärl som keramik an
vänts. Det fanns även brandgropar utan urna. 
Gravgåvor förekom mindre ofta. Olika bältes
beslag och bältehängen var vanligast. En blå 
glaspärla samt en 2 cm stor bärnstenspärla på
träffades också.

FYND: brända ben, keramik, harts, bältesbes
lag, pärlor
DATERING: förromersk/romersk järnålder

VÄNERSBORG, KV KASTANJEN 
Älvsborgs Länsmuseum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Anledning nybyggnad. Kulturlager med bygg- 
nadslämningar, rikt fyndmaterial.
FYND: hushållskeramik, mynt, redskapsfrag- 
ment
DATERING: 1700-1800-tal
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Västmanland

ARBOGA,RÅDHUSGATAN 
Västmanlands läns museum 
Fältarbetsledare: Monica Looström
I samband med reparation av ledning i ett äldre 
schakt påträffades rester av en tidigare igenfylld 
välvd källare av sten och tegel.

FYND: -
DATERING: medeltid?

BADELUNDA SN,ANUNDSHÖG 
Västmanlands läns museum 
Fältarbetsledare: Eva Simonsson
I samband med schaktningar intill Anundshög 
framkom rester av sönderodlade brandgravar. 
Förutom brända ben tillvaratogs bl a en mindre 
silverring och del av ett remändebeslag (?).

FYND: silverring, remändebeslag (?) 
DATERING: folkvandringstid

HUBBO SN, ALVESTA, FORNL 30 
Västmanlands läns museum 
Fältarbetsledare: Stig Welinder

Mycket liten provundersökning i vetenskapligt 
syfte. Torven återlagd.

FYND:- 
DATERING: -

HUBBO SN, FÅGELBACKEN. FORNL 26 
Västmanlands läns museum 
Fältarbetsledare: Stig Welinder
Mycket liten provundersökning i vetenskapligt 
syfte av stenåldersboplats. MN-gropkeramik.

FYND: -
DATERING: melianneolitikum

HUBBO SN, HÖKÅSEN, FORNL 27-29 
Västmanlands läns museum 
Fältarbetsledare: Krister Ström
Tre osäkra fornlämningar genomgrävdes. ”Na
turbildningar” i samband med täktverksamhet.

FYND: - 
DATERING: -

MUNKTORPS SN, NORRHAMRA, FORNL 
108
Västmanlands läns museum 
Fältarbetsledare: Monica Looström
Inför mindre vägbyggnation drogs ett snitt ge
nom en stensättningsliknande lämning. Natur
bildning.

FYND: - 
DATERING: -

VÄSTERÅS. CENTRALLASARETTET 
Västmanlands läns museum 
Fältarbetsledare: Eva Lindahl
Med anledning av exploatering inför byggnation 
undersöktes två runda stensättningar.

FYND: -
DATERING: järnålder (äldre?)

VÄSTERÅS. KV JARL 
Västmanlands läns museum 
Fältarbetsledare: Krister Ström

Provgrävning inför byggnation. Ej fast fornläm- 
ning. I samband med provundersökning utvid
gades gropen mot norr varvid stadens (utpeka
de) medeltida mynthus källardel kunde doku
menteras.

FYND: -
DATERING: medeltid
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Fig 47. Från Västmanlands läns museums undersökning i samband med schaktningar intill Anundshögen. Foto 
Åke Larsson, Västerås.
Investigation in connection with earth removal by Anundshögen.
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VÄSTERÅS, KV MINA 
Västmanlands läns museum 
Fältarbetsledare: Monica Looström
Provundersökning inför byggnation. Ej fast 
fornlämning. Fyra provgropar.

FYND: - 
DATERING: -

SKINNSKATTEBERGS SN, RÖDA JOR
DEN, FORNE 71
Arkeometallurgiska Institutet, Stockholms 
Universitet
Fältarbetsledare: Viking Wedberg

Järnframställningsplats. Inom det 1600 m’ 
stora, undersökta området påträffades rester av 
fyra reduktionsugnar, tre slaggvarp och en för
modad smideshärd. Ugnarna var byggda av le
ra, nu förslaggad. Av schakten återstod endast 
nedre delen, ett stort antal fragment av de för
slaggade lerväggarna fanns i slaggvarpen. Un
dersökningarna är icke slutförda.

FYND: förslaggade lerväggar.
DATERING: C 14-dateringen (hittills endast 1 
prov): 130± 100 BC.

Ångermanland

SJÄLEVADS SN, GENE 5:1. FORNE 21, 22 
Umeå Universitet, Arkeologiska Institutionen 
Fältarbetsledare: Anna-Karin Lindqvist
Undersökningen ingår i ett större forsknings
projekt rörande samhällsutvecklingen i Norr
land under första årtusendet. 1984 års under
sökningar, var i huvudsak koncentrerade till 
fornl 21, (fyra gravhögar) varav två undersök
tes, samt omkringliggande område där en viss 
aktivitet kunde konstateras. Dessutom under
söktes en gropliknande anläggning, 2 m i diam 
och 1 m djup - innehållande röd/bruna frag
ment, spridda kolbitar samt några små fragment 
brända ben.

Gene undersökningen har pågått sedan 1977 
och hittills har nio husgrunder framkommit, 
varav en medeltida (1200-tal) övriga husgrunder 
dateras mellan 0-600 e Kr.
Hus I och II: långhus, 9x40 m stora och tre- 
skeppiga.

Hus III: timrat hus 7x7 m stort.

Hus IV: långhus, 5x15 m stort, tre-skeppigt. 
Gjutforms- och degelfragment påträffades i och 
omkring huset.

Hus V: utgår.

Hus VI: tre-skeppigt hus 10x19 m stort med 
U-formad vall. Utanför huset samt i de fyra 
stora härdarna inne i huset framkom slaggpro
dukter från järnbearbetning. I husets norra del 
fanns rester av förkolnade träkonstruktioner på 
vissa ställen var dessa nävertäckta.
Hus VII: tre-skeppigt hus, 5,5x16 m stort.
Hus VIII: tre-skeppigt hus 6x 13,5 stort.
Hus IX: osäker begränsning.
Hus X: tre-skeppigt hus, 6x 17 m stort.

FYND: gjutformsfragment, järnföremål, häk
tespännen, bronsbleck, knivar, nitar, spikar, 
sylar, stenklubba, brynen, fragment av skära, 
asbestkeramik, pärlor, bränd lera. brända ben, 
järnslagg.
DATERING: Hus I: 10 fKr-180 eKr; Hus II: 
385-510; Hus III: 1215; Hus IV: 400-500; Hus 
V: anläggning (?) daterad till 515; Hus VI: 375- 
410. Alla centrumvärden. Dessutom härdar och 
härdgropar 225-480 e Kr. Övriga hus - ingen 
datering ännu.

Östergötland

LINKÖPING, KV ABBOTEN 7 
Östergötlands läns museum

Schaktkontroll och dokumentation av kulturla
ger, innehållande bl a ett brandlager.
FYND: - 
DATERING: -
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Inför sammanbyggnad av gatuhusen utmed 
Storgatan undersöktes portgången in på gården. 
Under fyllnadslager framkom en vällagd sten
läggning vilken täcktes av ett brandlager från 
1700 års stadsbrand. Stenläggningen tolkas som 
den tvärgata, markerad på de äldsta stadskar
torna, vilken förbundit gamla Storgatan med 
Möl nogatan och utmynnat i norr vid Domskole- 
byggnaden. Tvärgatan har tidigare antagits ha 
gått längre västerut. Gatan igenlades i samband 
med den nya Storgatans utläggande vid mitten 
av 1600-talet. I området påträffades också läm
ningar efter tre senmedeltida källare.
FYND: -
DATERING: medeltid - nyare tid.

LINKÖPING, KV ABBOTEN
Östergötlands läns museum
Fältarbetsledare: Jan Eriksson

LINKÖPING, APOTEKAREGATAN/ÅGA
TAN
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Marietta Douglas

Schakt grävdes i Apotekaregatan söder om 
Domkyrkoparken. De var 0,6-0,8 m djupa och 
mellan 1 och 1,5 m breda. Ledningarna lades i 
gamla schakt utom på en punkt strax söder om 
Domkyrkoparkens nordöstra hörn, där fram
kom ett par gråstenar i kalkbruk. Murens botten 
låg 0,75 m under mark. Stenarna var omgivna av 
kulturjord. I övrigt påträffades endast sandfyll
ning.

FYND: armbortsspil av järn.
DATERING: medeltid-nyare tid.

LINKÖPING, DOMKYRKOPARKEN 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Marietta Douglas
Schaktet grävdes mellan 2 och 4 m norr husliven 
i kv Abboten, de var 2,2 m breda och ca 2,2 m 
djupa. Följande konstruktioner påträffades:
1. Kalkstensmur 2,6 m bred kallmurad i botten, 

bevarad höjd 1,4 m, gråsten.

2. Fragmentarisk kalkstensmur på 1,2 m djup 
bevarad höjd 0,4 m. Ingen ursprunglig bredd 
bevarad.

3. Stenläggning på 0,4 m djup.

FYND: botten till stengodskrus.
DATERING: medeltid.

LINKÖPING, KV EKOLLONET 4 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Göran Tagesson
Total bortschaktning av ett ljust kulturlager 
med fynd av keramik.
FYND: keramik.
DATERING: senmedeltid.

LINKÖPING. HOSTPITALSTORGET 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Marietta Douglas
Schakt grävdes från Hospitalstorget och 40 m 
ned i Hospitalsgränd. Schaktbredd i Hospitals
torget 1,7 m djup 0,75 m. I gränden grävdes i 
gamla schakt och i Hospitalstorget påträffades 
kulturjord på 0,4 m djup. Ingen stratigrafi kunde 
urskiljas. Schaktet grävdes ej till steril botten.
FYND: -
DATERING: medeltid-nyare tid.

SKÄNNINGE, LINKÖPINGSGATAN 8 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Göran Tagesson
Vid lagning av vattenläcka på Linköpingsgatan, 
2 m norr om fastigheten Linköpingsgatan 8 iakt
togs kulturlager och konstruktion av klumpste
nar, vilka eventuellt kan sättas i samband med 
en 1961 utgrävda hägnaden. (Anders Lindahl).
FYND: - 
DATERING: -
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SKÄNNINGE, NORDANÅGATAN - 
MOTALAGATAN 
Östergåtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Göran Tagessen
Antikvarisk kontroll och dokumentation av kul
turlager vid schaktningsgrävningför VVS. Kul- 
turjordslagren, sannolikt påfört, med efterme- 
deltida fynd. Några enstaka konstruktioner.

FYND: - 
DATERING: -

SKÖNBERGA SN, SKÖNBERGA KYRKA 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Jan Eriksson
I samband med en invändig restaurering i kyr
kan dokumenterades grunden till den medeltida 
västgaveln, långhuset förlängdes mot väst un
der 1700-talet. Ca 1 m upp på norra långhusmu
ren påträffades en målad runslinga, bakom 
bröstpanelen till bänkinredningen. Endast ett 
fragment av slingan återstår och dess innebörd 
har inte kunnat tolkas.
FYND: -
DATERING: medeltid.

VADSTENA. KV BORGAREN 29 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Göran Tagesson
Med anledning av planerad bebyggelse på tom
ten. Undersökning av husgrund från sentid, oli
ka uthus från 1800-talets mitt samt underliggan
de matjordslager. Tolkning: Ingen bebyggelse 
på platsen före 1800-talets mitt.
FYND: -
DATERING: 1800-tal.

VADSTENA. JÄRNVÄGSGATAN/ÖVRE 
HAMNPARKEN 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Göran Tagesson

Med anledning av ombyggnad av bussfickan vid 
Järnvägsgatan framtogs ett 23 m långt och 3 m 
brett parti av en gatustenläggning med tillhöran
de rännsten och eventuell tröskelsten. Sten
läggningen tolkas som en föregångare till nuva
rande Järnvägsgatan i Storgatans förlängning. 
Ovan stenläggningen fanns ett mörkt kultur- 
jordslager med fynd av keramik.

FYND: glaserad rödgodskeramik, fajans, 
stengods, glas, järnföremål.
DATERING: -

VADSTENA, KV MUNKKLOSTRET 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Göran Tagesson

Dokumentation av kulturlager i samband med 
schaktning på P-platsen i kv Munkklostret samt 
schakt för en vattenledning. Mörkt homogent 
kulturjordslager av 0,6-0,7 tjocklek.
FYND: - 
DATERING: -

VADSTENA, SJÖGATAN ETAPP I OCH II 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Göran Tagesson
Antikvarisk kontroll i samband med sanering av 
VVS-system i Sjögatan, etapp I och II. Profiler 
uppmättes och konstruktioner dokumentera
des.

FYND:-
DATERING: medeltid.

VADSTENA, SJÖGATAN ETAPP III 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Stefan Bermlid
Antikvarisk kontroll i samband med sanering av 
VVS-system i Sjögatan, etapp III, sträckningen 
mellan Helgeandsgatan och Torggatan. Den an
tikvariska kontrollens syfte var i första hand att 
dokumentera kulturlagrens omfattning och in

425



nehåll samt Sjögatans medeltida sträckning. 
Sammanlagt framkom 9 konstruktioner, bl a fy
ra grundmurar, tre sträckor med stenläggningar 
samt ett förmodat trägolv. Vid nedgravningen 
av de nu utbytta vattenledningarna grävdes två 
parallella schakt, vilka lämnat ett endast 0,5 m 
brett område ostört mellan schakten. Inga fynd 
förutom enstaka läderfragment påträffades, 
varför en datering av lagren är svår att göra.

FYND: läderfragment.
DATERING: medeltid?

VADSTENA, KV SLOTTSHERREN 7, SJÖ
GATAN 17
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Göran Tagesson
Dokumentation av kulturlager i samband med 
schaktningsarbeten. Kullerstensläggning och 
brandlager.

FYND: glaserat rödgods.
DATERING: -

VADSTENA, KV SLOTTSHERREN 7 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Marietta Douglas
Undersökningen föranleddes av en planerad 
nybyggnad på tomtens östra hörn. Ett 3,2 m 
långt schakt grävdes längs den planerade bygg
nadens nordvästra ytterliv. Kulturlager påträf
fades 0,4 m under nuvarande marknivå. Sjöbot
ten mellan 1,3 och 1,4 m under mark. I schaktet 
framkom två stenläggningar 0,7 respektive 0,9 
m under mark. På en något lägre nivå men troli
gen samtida med den undre stenläggningen på
träffades en syli samt ett fragmentariskt trägolv 
som anslöt till stenläggningen.
FYND: -
DATERING: 1400-1500-tal.

VADSTENA, KV SMEDEN 5 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Göran Tagesson

Dokumentation av kulturlager och kullerstens
läggning vid schaktning. Kulturjord 0,25 m 
tjockt, därunder 0,7 m tjockt kulturlager, ej 
grävt till botten.

FYND: - 
DATERING: -

VADSTENA, VADSTENA KLOSTERKYR
KOGÅRD
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Marietta Douglas

Schaktningen föranleddes av att en elkabel 
skulle grävas ned mellan Klosterkyrkans sak
ristia och den sk ’"trossboden'’. Inga konstruk
tioner eller fynd påträffades i det handgrävda 
schaktet som var 0,3 m djupt.

FYND: - 
DATERING: -

VADSTENA, KV VÄPNAREN 10 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Göran Tagesson

Kontroll vid schaktning. Dokumentation av 
kulturlager samt en möjlig stenläggning inne på 
gården till ett kvarter i den medeltida stadskär
nan. Kulturjord 0,75 m under mark, därunder 
ett 0,7 m tjockt kulturlager.
FYND: - 
DATERING: -

VRETA KLOSTER, KLOSTEROMRÅDET 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Marietta Douglas

Anledningen till dokumentationen av kloster
källaren var att Vreta klosters församling ville 
fylla igen källaren där rasrisk förelåg. Källaren 
dokumenterades i plan, sektioner uppmättes 
och murarna fotograferades.

FYND:-
DATERING: medeltid.
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Öland

RUNSTENS SN, RUNSTENS KYRKO
GÅRD
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Michael Delden
Schaktkontrollen ägde rum i samband med ned
läggandet av en ny avloppsledning i anslutning 
till kyrkan. Inget av antikvariskt intresse fram
kom.

FYND: - 
DATERING: -

REGALSKEPPET KRONAN 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Lars Einarsson
För flärde året i rad har det bedrivits marin
arkeologiska undersökningar av vraket efter re
galskeppet Kronan. Syftet med 1984 års under
sökningar var att:
1. Avsöka den centrala vrakplatsens närmaste 
omgivningar med dykare.
2. Ta upp ett antal schakt i den centrala vrak
platsens gränsområde. Detta för att söka avgöra 
och begränsa fyndmassans utbredning i botten
sedimentet.
3. Utprova marinarkeologisk metod och tek
nik.

4. Utbyta erfarenheter och knyta kontakter 
med inbjudna dyklag.

Undersökningarna resulterade i att en stor 
mängd föremål bärgades vilket utgör ett gott 
forskningsunderlag tillsammans med de tidigare 
årens fyndskördar. En satsning på en ökad 
forskning kring dessa föremål har därför hög 
prioritet.
Fyndförekomsten visade sig vara starkt kon
centrerad till den centrala vrakplatsen, vilket 
gör att kommande grävningar kan koncentreras 
till en systematisk undersökning av den begrän
sade vrakplatsen. Lösa fynd från vraket finns 
förvisso spridda över ett mycket stort område, 
men dessa utgör inga fyndlager.
Flera vetenskapliga projekt där Kronan utgör 
basen har under året satts igång.
FYND: rikhaltigt skulpturmaterial, riksamira
len Lorentz Creutz’ stol med ingraverat sköld
vapen i läderryggstödet, en skulpterad sköld 
med den pfalziska kungaättens vapen, symbo
len för regalskeppet Kronan - konungens 
skepp.
Föremål av krigisk karaktär. Alltifrån kanoner 
och hakebössor till kartescher, kulor och pat- 
ronmått.

DATERING: 1676
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Skrifter utgivna under 1984 av personal vid Df 
och Du
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Skara 1984. Pp 41-45.
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lämningsmiljöer i Göteborgs och Bohuslän. 
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10.) Göteborg 1984.
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strand. (Arkeologiska rapporter och medde
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överförbar även på den yngre järnålderns 
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bild. Gård och kulturlandskap under järnål
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Pp 17-26.

- Till frågan om det äldsta Örebro. I: Fjölnir, 3
(1984). Pp 35-40.

- (Tills m Marie Vretemark), I utkanten av det
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Västergötland. Arkeologisk undersökning
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Rapport UV 1984:16). Stockholm 1984. Pp 
50.
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Årsbok 1984). Pp 74-81, 126-129.
- (Tills m Sven-Erik Bjerking och Jan-Helmer
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dersökningar och grundläggningsmetoder. 
(Byggforskningsrådet. Rapport. R 79). 
Stockholm 1984.
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