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ARTIKLAR





Gredelby - en bytomtsundersökning i Uppland

Carolina Andersson och Marianne Summanen

Den svenska lantbebyggelsens framväxt under förhistorisk tid och medeltid har under alla 
år varit ett problem som stått i förgrunden för den arkeologiska forskningen. Under gräv- 
ningssäsongen 1984 och våren 1985 fick UV Mitt ett unikt tillfälle att undersöka en hel by
tomt, nämligen Gredelby gamla bytomt i Knivsta socken i Uppland - en by som har anor 
ända från Kristi födelse, med talrika bebyggelselämningar och gårdsgravfält.

Bygden

Knivsta socken ligger i centrala Uppland, ca 2 mil söder om Uppsala. Landskapet är kupe
rat och omväxlande med flera dalgångar som sträcker sig från sjön Ekoln och Garnsviken 
upp genom bygden. Både dagens bebyggelse och merparten av fornlämningsbeståndet lig
ger i höjdlägen utmed dalgångarnas sydsluttningar, eller på impediment i dalgångarnas 
slättområden. Mot norr och öster avgränsas odlingsbygden av stora skogsområden.

Gredelby ligger i gränszonen mellan de höglänta områdena och slättmarkerna ner mot 
Knivstaån. I de vidsträckta skogarna nordväst om Gredelby finns enstaka ensamliggande 
stensättningar uppe på bergshöjderna. Omedelbart sydväst om bytomten utbreder sig det 
stora Knivstagravfältet, som tyvärr skadades svårt vid stationssamhällets framväxt i seklets 
början. Idag finns endast rester kvar av gravfältet, i form av enstaka resta stenar och flacka 
stensättningar inne på villatomterna.

Knivstaån utgör en förlängning av Garnsviken, som mynnar ut i Sigtuna-fjärden i Mälaren. 
Förekomsten av runstenar utmed ån visar att den under vikingatid var en viktig kommuni
kationsled.

Tidigare undersökningar

Under 1940-talet genomförde Gunnar Ekholm flera mindre delundersökningar på Kniv
stagravfältet. Den största undersökningen omfattade fornlämning 11, strax öster om Gre-
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delby bytomt. Inom fornlämningsområdet påträffades 33 gravar varav 14 markerades av 
resta stenar. Fyndmaterialet från de fyra undersökta flacka stensättningarna daterades till 
romersk järnålder.

I samband med grävningarna vid fornlämning 11 kom även den resta stenen, fornlämning 
38 att bli föremål för undersökning. Varken stenpackning, kol eller ben påträffades, men 
däremot en medeltida spjutspets och en statyett av en bevingad kvinnofigur (Ekholm 
1946)!

Nästa större arkeologiska undersökning i Knivsta utfördes under mitten av 1960-talet i 
Ängby på västra sidan om Knivstaån. Grävningarna omfattade fornlämningarna 101, 102 
och 103, tre mindre gravfält som låg på två impediment i slättmarken. På fornlämning 102 
undersöktes totalt 14 flacka stensättningar. Fynden bestod mestadels av järnnitar, keramik 
och brända ben. Därtill kom i några gravar pärlor (karneol, bergkristall och guldfolie) samt 
några bronsföremål. Fyndmaterialets sammansättning och gravarnas yttre form ger en da
tering till vikingatid. De fyra gravarna som utgjorde fornlämning 101 och 103 uppvisade ett 
liknande fyndmaterial (Jaanusson 1966, 1967).

Äldre kartor och skriftliga källor

Att byn Gredelby har anor tillbaka till medeltid framgår av både äldre kartor och skriftliga 
källor. Första gången Gredelby omnämnes i det skriftliga källmaterialet är år 1303. Två 
bönder, Mikael och Ragvald i Gridilby kallas då att vara testamentsvittnen. Vid mitten av 
1500-talet bestod Gredelby by av ett skattehemman, två frälsehemman och ett prebende- 
hemman (JB 1540).

Den äldsta kartan, en geometrisk jordekarta från år 1636 visar en by med fyra gårdar på 
rad på den inhägnade bytomten. På skifteskartor från år 1792 och år 1858 har bebyggelsen 
i stort sett samma läge förutom att de sydligaste gårdarna flyttats något åt sydost. Erfaren
heter från tidigare bebyggelsearkeologisk forskning har visat att 1600-talets bylägen ofta 
var desamma som de medeltida (Ambrosiani 1964). Därför var den geometriska kartan 
från år 1636 viktig vid sökandet efter läget för en eventuellt bevarad medeltida gård.

Förarbetet

Sedan flera år har det funnits planer på att uppföra nya bostäder och en ny trafikled i om
rådet kring Gredelby gamla bytomt. När UV år 1983 fick i uppdrag att beräkna vad en un
dersökning av de berörda fornlämningarna skulle kosta, var endast ett fåtal gravar och en 
stensträng kända (fornl 34, 38, 162).
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7vf ^' Pen äldsta kartan över Gredelby, från 1636, visar en by med fyra gårdar på den inhägnade bytomten. 
e °Mest map of Gredelby frän 1636, showing a village consisting of four farms in a village enclosure.
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En förundersökning som omfattade specialinventering, fosfatkartering och provundersök
ning utfördes. Inventeringen visade att det fanns betydligt fler gravar i området än man ti
digare känt till och att den enda kända stensträngen ingick i ett större stensträngssystem. 
Nästa steg i förundersökningen var att merparten av exploateringsområdet fosfatkartera- 
des. De högsta fosfatvärdena sammanföll delvis med bytomtens utsträckning enligt skiftes
kartorna från år 1792 och år 1858.

Med utgångspunkt från resultaten av fosfatkarteringen och kartstudierna, utfördes sedan 
en provundersökning. Femton provschakt upptogs varav tolv grävdes i bytomten eller i 
dess omedelbara närhet. Flera schakt innehöll såväl boplatslämningar, i form av stolphål 
och härdar, som intakta kulturlager. De fynd som tillvaratogs hade förhistorisk karaktär 
och pekade mot en datering till äldre järnålder.

Resultaten av förundersökningen visade att området var högintressant ur bebyggelse- 
arkeologisk synvinkel. Några problem som var viktiga att försöka belysa var:
- etablering, kontinuitet och inomlokala flyttningar av bebyggelsen på platsen
- byggnadstyper, deras funktion och gårdarnas planlösning
- bybildningens genomförande inom området
- kartläggning, datering och eventuell funktion av stensträngssystemet
- datering av gravarna och deras förhållande till bebyggelsen inom området.

När resultaten från förundersökningen förelåg hade exploateringsplanerna redan kommit 
så långt att de fornlämningar som skulle komma att beröras inte kunde undvikas. Att total- 
undersöka hela exploateringsområdet, vilket kanske skulle varit önskvärt från antikvarisk 
synpunkt, var inte realistiskt. Däremot fanns möjlighet att undersöka vissa delar för att så 
långt som möjligt klarlägga områdets äldre historia. Av den totala exploateringsytan på 
30 000 m2 undersöktes mindre än hälften.

Med utgångspunkt från förundersökningen, de uppsatta frågeställningarna och de ekono
miska ramarna fördelades slutundersökningen på fem större ytor:

Vid ytan A och B hade provundersökningen visat att här fanns bebyggelselämningar i form 
av härdar och stolphål samt keramik av äldre järnålderskaraktär.

Undersökningsytan C upptogs på platsen för en av de fyra 1600-talsgårdarna. Här hade vid 
provundersökningen påträffats ett kraftigt kulturlager som skulle kunna härröra från en 
medeltida gård.

Det nordligaste undersökningsområdet D motiverades av att det låg invid stensträngssys
temet och skärvstensförekomster.

Ytorna E och G omfattade gravfälten fornlämningarna 38 och 34.

Området F utgjordes av sökschakt för att utröna eventuellt rumsligt samband mellan grav
fälten.
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Fornl 37

Område D

Område EOmråde C

Område F ',
Område B

Område A

Huslämning

Stensträng Område O

Rest sten

Höjdsträckning

P'g 2. Schaktplan med de fem undersökningsområdena inlagda. 
1 rench plan, showing the five excavation areas.
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Undersökningsresultat

Den arkeologiska slutundersökningen visade att bosättningen i Gredelby tagit sin början 
redan under romersk järnålder. Spritt över hela den undersökta ytan påträffades härdar, 
av vilka ett flertal genom C 14-analys kunnat dateras till århundradena närmast efter år 0. 
Området tycks under denna period ha utnyttjats extensivt. Några säkra belägg för hus
grunder från denna tidiga period har inte erhållits, men på minst tre ställen, ytorna A, B 
och D, fanns bebyggelselämningar som kan hänföras till äldre järnålder.

Fig 3. Terrassen i område B. Foto Katarina Appelgren. 
Terrace in area B.
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Bebyggelselämningar från äldre järnålder

I område A påträffades mycket fragmentariska lämningar av två, kanske tre husgrunder 
som delvis överlagrade varandra. Stolphålens inbördes läge och rester av lerklinade flät- 
verksväggar visar att det rör sig om hus med takbärande, inre stolprader och med en lättare 
väggkonstruktion. Alltså en hustyp som finns representerad genom hela järnåldern. Fynd
materialet - de gängse boplatsfynden, krukskärvor, brända och obrända ben, lerklining 
mm- ger inte heller någon närmare datering, varför C 14-analyser krävs för att kunna pre
cisera bebyggelsens ålder.

Ett 30-tal meter norr om område A ligger nästa område med bebyggelselämningar, områ
de B, vilket dominerades av en drygt 20 m lång och 6-7 m bred stensatt terrass. Vid under
sökningen visade sig terrassen vara anlagd på ett kulturpåverkat lager. Detta kunde tack 
vare en bågfibula, påträffad under en av terrassens kantstenar, dateras till romersk järnål
der. När terrassen med sina bebyggelserester sedan är uppförd är svårt att avgöra. För
hoppningsvis kommer terrassens ålder att kunna bestämmas genom en detaljerad analys 
av den tillvaratagna keramiken, bl a flera skärvor av ett svart, reducerat bränt gods.

Det nordligaste området med lämningar från äldre järnålder är område D, intressant fram
för allt med sin anknytning till det omfattande stensträngssystemet norr om Gredelby by
tomt. Inom en drygt 1 000 m2 stor yta framkom här härdar, enstaka stolphål, en kokgrops- 
liknande anläggning med brända stockar och skörbränd sten samt en stensättning av äldre 
järnålderskaraktär. Några av härdarna har C14-daterats till romersk järnålder.

Stensträngssystemet

I samband med förundersökningen visade det sig att stensträngssystemet hade betydligt 
större omfattning än vad man tidigare känt till. För att sätta in hägnadssystemet i ett större 
sammanhang inleddes ett samarbete med Kulturgeografiska Institutionen vid Stockholms 
Universitet. Som ett led i Gredelbyundersökningarna utförde fil kand Stefan Höglin en 
specialinventering av Knivsta och Östuna socknar och en kartering av det fossila kultur
landskapet i det sk Hasselbacksområdet i Gredelby (Höglin 1984).

Undersökningsområde D låg i södra delen av den stensträngsomramade yta som i Höglins 
rapport tolkats som centralmark i stensträngsområdet. Ett sådant inhägnat område brukar 
vanligtvis hysa bebyggelse, något som den arkeologiska undersökningen vare sig kunde ve
rifiera eller falsifiera. Det kan också vara frågan om en hopsamlingsfålla för boskap, en 
förgård”. Paralleller finns rikligt representerade i t ex östgötskt material.

Denna inhägnade yta ansluter i väster till ytterligare ett område med indikation på bebyg
gelse. Här finns, i anslutning till stensträngarna, en förmodad husterrass samt fossila 
odlingsspår. Detta område var dock inte direkt exploateringshotat och omfattades inte av 
den arkeologiska undersökningen.
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Fig 4. Plan över stensträngssystemet, upprättad av Stefan Höglin. 
Plan of the ranch boundary network.

Ett par hundra meter norr om Hasselbacksområdet karterades två stensträngar. Dessa bil
dar en strut, som kan vara början på en fägata, vilken leder mot ett förmodat boplatsläge. 
Några spår i terrängen som bekräftar detta har inte gjorts.

Höglin konstaterar att stensträngssystemen av allt att döma representerar den äldre järnål
derns markanvändning.

Jordbruket i Gredelby tycks, att döma av stensträngsmaterialet och odlingsspåren, vara en
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Fig 5. Stensträng i Hasselbacken, område D. Foto Anders Hedman. 
Ranch boundary in Hasselbacken, area D.

del i ett större jordbrukssystem med åkerbruk på de lätta, självdränerade sandjordarna 
och ängsbruk på de styvare lerjordarna, medan boskapen var hänvisad till de höglänta mo
ränpartierna.

Materialet antyder också att det inom varje stensträngssystem har existerat en samarbets
organisation (hägnadslag) bestående av flera bebyggelseenheter där ängs- och betesmar
ken sannolikt nyttjades gemensamt.
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Den folkvandringstida husgrunden

Den första mer fullständigt bevarade huslämningen i Gredelby härrör från folkvandrings- 
tid. Det var resterna av ett i nord-sydorienterat, minst 20 X 8 m stort traditionellt långhus 
med inre takbärande stolprader och väggar av lerbestruket flätverk. Huset påträffades un
der den vikingatida anläggningen på område C (se nedan). Denna yngre bebyggelse hade 
tyvärr förstört stora delar av huset, men en stenläggning i norr och ett lergolv i söder kunde 
tydligt urskiljas. Skillnaden i golvmaterial visar på en funktionsuppdelning i en fähusdel 
med ett väldränerat stensatt golv och en bostadsdel med ett stampat lergolv. Några härdar 
påträffades i husets mittlinje, men deras förhållande till huset är ännu oklart.

Tolkningen av husets konstruktion komplicerades av att det under lergolvet fanns ytterli
gare ett lergolv som innehöll stora mängder sot och kol. Några av stolparna i husets södra 
hälft var också dubblerade. Ingen motsvarande skiktning fanns i husets norra del, varför 
slutsatsen måste bli att halva huset - bostadsdelen - av en eller annan anledning byggts om. 
Kanske har denna del av huset brunnit, den stora mängden sot och kol i det undre lergolvet 
skulle kunna tyda på detta.

En liten skärva av en Snarttemoe-bägare i grönt glas på det övre lergolvet daterar denna 
bebyggelsefas till 400-talet e Kr. Bland de övriga fynden, som dock inte kan precisera date
ringen , kan nämnas ett 20-tal krukskärvor, bl a av s k strimmigt gods, fragment av två bärn- 
stenspärlor, skifferbrynen samt ett beslag av järn, eventuellt till en hästmundering.

I huset tillvaratogs också ett intressant fyndmaterial i form av en mängd obrända djurben 
vilka bevarats tack vare den täta leran i de bägge lergolven. Materialet kan tidsmässigt väl 
avgränsas och en osteologisk analys skulle kunna vara ett viktigt bidrag till kunskapen om 
födointaget och husdjursbeståndet vid den aktuella tiden.

Vid undersökningarna i Gredelby har inga anläggningar - vare sig bebyggelselämningar el
ler gravar - med säkerhet kunnat knytas till vendeltid. Inte heller faller några av de hittills 
utförda C14-dateringarna inom denna period. Det kontinuitetsbrott som således antyds i 
det arkeologiska materialet kan också anas i form av en skogsregenerationsfas i det pollen
diagram som upprättades för området och som berörs i slutet av denna artikel.

Den vikingatida bebyggelsen

På minst två ställen inom Gredelby har vikingatida bebyggelse kunnat konstateras: Bebyg
gelselämningar i norra delen av område E, har genom C14-analys kunnat dateras till 800- 
talet och 900-talets början. På område C framkom en gård från vikingatidens slutskede, 
dvs perioden 1000-1100 e Kr.

I samband med avtorvningen av gravarna på fornlämning 38 påträffades i norra delen av 
undersökningsytan E enstaka keramikskärvor av medeltida karaktär. Området utvidgades
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lergolv 
stenläggning 

stol p hål

Fig 6. Plan över den folkvandringstida husgrunden på område C. Huset har varit ett långhus med takbärande stol
par och lerklinade väggar.
Plan of the Migration Period house foundation in area C. The house was a longhouse with roof-bearing posts and 
daubed walls.

då mot norr och i moränsluttningen kunde ett antal mer eller mindre tydliga husgrunder 
anas, främst i form av syllstensrader och golvläggningar. Dessa visade sig emellertid, ge
nom fynd av mynt och yngre rödgods vara tillkomna på 1500-talet eller senare. Men ett 
mycket svårbedömt och fragmentariskt kulturlager mellan dessa byggnader och de nordli
gast belägna gravarna på fornlämning 38 innehöll keramik av omisskännligt förhistorisk 
karaktär.

Tyvärr kunde detta område pga tidsbrist och ekonomiska begränsningar inte bli föremål 
för mer än en översiktlig dokumentation. Dock kunde konstateras att här fanns husläm
ningar i form av stolphålsrader. Några av stolphålen var grävda genom en av gravarna från 
äldre järnålder, vilket tyder på att bebyggelsen delvis överlagrat gravfältet. Tre av stolphå
len har genom C14-analys daterats till 800-tal och tidigt 900-tal.
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Fig 7. Översikt över område C, där dels en folkvandringstida husgrund, dels en vikingatida gård undersöktes. Fo
to Kenneth Svensson.
General view of area C, where a Migration Period house foundation and a Viking Period farmstead were excavated.

Undersökningsytan C upptogs på platsen för den nordligaste av 1600-talsgårdarna, i för
hoppning om att där finna en bevarad medeltida gård. I svag västsluttning framkom istället 
rester av en gårdsanläggning från 1000-talet. Gårdplanen på vilken de två husen var upp
förda, begränsades i väster av en terrass. Ett av husen och även terrassen överlagrade del
vis det tidigare nämnda folkvandringstida huset.

Det större av de två husen som låg en bit upp i sluttningen, var ca 19 x 5,5 m stort. Huset 
var uppfört i skiftesverk- eller resvirkesteknik. Stolphålen hade ett inbördes avstånd på ca 
5 m. Mellan dessa stolpar har syllar och hammarband varit intappade. Den ramkonstruk-
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F'g K. Rekonstruktion av den vikingatida gården, område C. Teckning Anders Eide. 
Reconstruction of the Viking Period farmstead in area C.

tlon s°m på så sätt bildades fylldes sedan med liggande eller stående väggplankor. Takåsen 
uppbars av ett antal stolpar i husets mittlinje. Husets gavlar har haft en säregen ”avrundad” 
f°rm. Ett hus med liknande konstruktion undersöktes 1917 i Noor, ca 3 km söder om Gre- 
delby av Sune Lindqvist (Lindberg 1978 s 20).

Runt härden i husets norra del fanns en ansamling lerklining som bör vara rester av ett rök- 
fäng. Härdens placering i den norra delen kan peka på att det ursprungligen funnits en 
rumsindelning i huset. Några spår efter mellanväggar var dock inte synliga.
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Omedelbart väster om detta hus farms ytterligare ett hus av en mindre dimension, ca 
7 X 3,5 m stort, uppfört i en annan teknik. I vägglinjen framkom lerklining men däremot 
inga stolphål varför det är troligt att huset haft klinade väggar infattade i en syli. Samtida 
hus med liknande väggkonstruktion har undersökts bl a i Trekanten i Sigtuna. De stolphål 
som fanns mitt i husets längdaxel härrör från de stolpar som burit upp taket.

Utifrån fyndmaterialet i och kring husen är det möjligt att tidsmässigt avgränsa gårdens ut
nyttjandetid till 1000-1100 e Kr. Keramiken kan indelas i tre typer, varav en är sk vendisk 
keramik. Godset är svart och mycket välbränt och är försett med en karakteristisk orna
mentik i form a vågband och sneda streck. Keramik av denna typ är vanlig bl a i Sigtuna un
der 1000-talet. På golvet i det större huset påträffades även en sk ögonpärla. Liknande pär
lor har hittats i gravar i Leksands kyrka, där de med hjälp av mynt kunnat dateras till perio
den 1037-1055 e Kr.

Fynden har inte kunnat ge några ledtrådar till vilken funktion de två husen har haft. Men 
det långa huset bör ha varit gårdens boningshus, medan det mindre huset då kan ha använts 
som förrådshus.

Ett av delmålen för undersökningen var att försöka finna rester av det medeltida Gredelby. 
Tyvärr kunde inga bebyggelselämningar från denna period konstateras inom de upptagna 
ytorna. Endast ett fåtal fynd i norra delen av yta E bekräftar att området beboddes under 
medeltid. Det medeltida Gredelbys exakta läge är därför fortfarande oklart.

Gravarna

Bilden av en förhistorisk bebyggelse skulle inte vara komplett utan gravar och vid Gredel
by fanns förutom ett gårdsgravfält även spridda revirmarkerande gravar och mindre grav
grupper. Endast de gravar som skulle komma att bli berörda av exploateringen undersök
tes, övriga ligger kvar i planerad parkmark.

På krönet av en moränhöjd i skogsmarken drygt 500 m norr om Gredelby bytomt under
söktes en ensamliggande röseliknande stensättning, fornlämning 39. Anläggningen låg i 
nära anslutning till det norra stensträngssystemet. Den enskiktade stensättningen innehöll 
blott en mindre mängd brända ben. Läge, uppbyggnad och gravskick ger en grov datering 
till äldre järnålder.

Ca 300 m norr om bytomten undersöktes fornlämning 36, en gravgrupp med sex runda 
stensättningar. Gravarna var tämligen små, omkring 3 m i diameter, enskiktade och inne
höll brandlager med eller utan gravgåvor. Ett lerkärl fanns i brandlagret i en av gravarna 
och denna grav innehöll också fragment av en sammansatt benkam, ornerad med punkt
cirklar i grupper, nit/spikfragment, en röd glasflusspärla samt falanger av hund eller katt. 
Gravarna kan dateras till den yngre järnålderns senare perioder.
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Gårdsgravfältet

En stor del av den arkeologiska insatsen i Gredelby åtgick till undersökningen av de båda 
gravfältsresterna, fornlämning34 och 38 (områdena G och E). De låg omedelbart öster om 
bytomten och inom båda områdena kunde gravarna före undersökningen anas som svaga, 
flacka förhöjningar. På fornlämning 38 fanns dessutom en kraftig rest sten.

Mellan gravområdena låg en av Gredelbys gårdar med tre ännu stående hus och med spår 
av flera äldre byggnader. Området hade använts som trädgård och var delvis odlat i sen tid. 
Här upptogs sökschakt och mindre ytor (område F) för att utröna om gravfälten ursprung
ligen utgjort en sammanhängande enhet. Påträffade gravrester och fragmentariska sten- 
packningar tyder också på detta.

Sammanlagt undersöktes på gårdsgravfältet ett 20-tal relativt oskadade runda stensätt- 
ningar, sju mer eller mindre förstörda gravar samt en vikingatida skelettbegravning.

Stensättningarna kan grovt indelas i två grupper. Den första, daterbar till äldre järnålder, 
bestod av åtta flacka, vällagda småstenspackningar, ibland lagda över en centralpackning 
med lite större stenar. Storleken på anläggningarna varierade mellan 4,5 och 11 meter och 
de begränsades i fyra fall av en vällagd yttre kantkedja en knapp meter utanför småstens- 
manteln.

Gravskicket varierade något. Tre av gravarna med kantkedja innehöll ett mycket tunt la
ger med ett fåtal brända ben, keramik och i ett fall även hartstätningsfragment och frag
ment av en kam i ett stycke, spridda på den ursprungliga markytan. Kammen var av en typ 
som brukar dateras till romersk järnålder eller äldsta folkvandringstid. I de övriga anlägg
ningarna var de brända benen istället samlade i ett hartstätat kärl, placerat i anläggningens 
centrum, där gravgömman i två fall markerades med mittstenar.

Den fjärde graven med yttre kantkedja, för övrigt den största, hade ett mera komplicerat 
gravskick. Under småstenspackningen fanns en i nord-syd orienterad 1,6 meter lång 
nedgravning med ett svagt sotfärgat skikt i botten. Mellan småstensbrämet och den yttre 
kantkedjan i sydost påträffades också en grop med brända ben, ett fåtal krukskärvor och 
en bronsnål av oidentifierbar typ, i svag sotfärgning. Anläggningen innehöll således två be
gravningar, en skelettbegravning med j ordat lik varav inget återstod och en sekundär (?) 
begravning i en brandgrop.

Till den äldre järnåldern kan också räknas en brandgrop med de brända benen samlade i 
ett hartstätat kärl men där överbyggnaden saknades, samt två resta stenar. Den ena av 
dessa undersöktes redan på 1920-talet av Gunnar Ekholm (se ovan). Den andra resta ste
nen låg på gravfält 34. Den var endast 0,6 meter hög men kan ha omramats av en kantkedja 
av småsten, varav en rest påträffades ca 2 meter sydost om stenen. Ingen gravgömma var 
bevarad.

Två anläggningar belägna på gravfält 34, kan dateras till folkvandringstid. Den ena var en 
rund stensättning med en benkoncentration inom en hartstätningsring i en svag sotfärg-
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Fig 9. Stensättning med yttre friliggande kantkedja. Äldre järnålder. Foto Carolina Andersson. 
Stone-setting, Early Roman Iron Age.

Fig 10. Fragment av en kam i ett stycke samt fragment av en avsatskam från gravar på gravfältets norra del. Kam
typerna kan dateras till äldre järnålder. Foto Marianne Summanen.
Fragmentary combs from graves in the northern part of the cemetery. Combs of this type can be dated to the Early 
Iron Age.
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Fig 11. Stensättning från vikingatid på gravfältets södra del. Stenen i gravens mitt är rest i sen tid. Foto Yvonne 
Stridh.
Viking Period stone-setting in the southern part of the cemetery. The stone in the middle of the grave was raised in 
the recent past.

ning. Den andra var en benkoncentration där överbyggnaden saknades. I båda gravgöm
morna påträffades enstaka krukskärvor och fragment av en avsatskam bland de brända be
nen. I en av gravarna fanns dessutom en björnfalang.

Sju anläggningar, samtliga på fornlämning34, kan dateras till yngre järnålder. Sex av dessa 
utgjordes av mer oregelbundna men dock oftast rundade stensättningar. Stenmaterialet 
var genomgående grövre än i de till äldre järnålder daterade anläggningarna. Gravskicket 
var enhetligt med bålresterna samlade i ett brandlager eller en brandgrop där i de flesta fall 
ett lerkärl med bålinnehåll ställts ned. Fynden bland bålresterna var bl a fragment och fö
remål av silver, brons och j ärn, pärlor av olika typer och material, fragment av benkammar 
°ch lerkärl samt brända ben av djur och människa. Benmängden varierade mellan 0,5 och 
3 kg. Tre av gravarna var av fornsaksmaterialet att döma kvinnogravar. I dessa påträffades 
nämligen fragment av spännbucklor och ett likarmat spänne av brons samt praktfulla pärl- 
uppsättningar med pärlor av guldfolie, karneol, bergkristall och glas.
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Den sjunde vikingatida graven, i västra kanten av fornlämning 34, var av en helt annan typ. 
Inom en 2,6X 1,6 meter stor stenram, orienterad i nordost-sydväst framkom en meterbred 
drygt 2 meter lång och 0,8 meter djup nedgravning med en skelettbegravning. Inget ben- 
material var bevarat, men i graven påträffades två dubbelskaliga spännbucklor, ett likar
mat spänne med pånitade figurer, delar av en bronskedja samt ett bågspänne av järn. I 
nedgravningens södra hörn stod även ett litet lerkärl. Här har uppenbarligen jordats en 
kvinna från 900-talets senare del, iförd sin typiska klädedräkt. Graven kan vara en av de 
sista på det gamla gårdsgravfältet.

Ytterligare sju dock mer svårdaterade anläggningar undersöktes. Tre var så fragmentaris
ka att ingen gravgömma återstod och två var skelettbegravningar utan bevarade ben. 
Dessa var fyndlösa så när som på en större bit hartstätning troligen från svepningen eller 
kistan.

Svårdaterad var också en rund stensättning med en benkoncentration tillsammans med två 
krukskärvor i ett brandlager och en stor vällagd stensättning kring ett markfast block med 
ett brandlager med två lerkärl.

Fig 12. Pärlor av guldfolie, karneol, bergkristall och glas från en av de vikingatida gravarna. Foto Marianne Sum- 
manen.
Beads of gold foil, cornelian, rock crystal and glass from one of the Viking Period graves.
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Pollenanalysen

För att ytterligare belysa kulturlandskapsutvecklingen i Gredelbyområdet utfördes i sam
band med de arkeologiska undersökningarna en pollenanalytisk undersökning i Tunsta- 
träsket, en numera utdikad och sänkt sjö strax norr om Knivsta. Analysen utfördes av Ing
mar Påhlsson vid Kvartärgeologiska avdelningen vid Uppsala universitet (Påhlsson 1985).

I pollendiagrammet kan man grovt följa kulturlandskapets utveckling. Fram till år 500 f Kr 
var kulturpåverkan på landskapet obetydlig. Först då uppträder pollen av sädesslag och ör
ter förknippade med öppna, odlade och betade marker. En viss expansion kan spåras fram 
till år 0 även om landskapet fortfarande är relativt slutet. Observeras bör dock att områdets 
geologi och topografi under denna period kan ha varit begränsande faktorer för jordbruk 
i större omfattning. Både 15- och 20-metersnivåerna ansluter relativt tätt intill moränhöj
derna. Utom mindre ytor inom själva moränmarkerna skulle därmed endast smala sedi
mentområden, huvudsakligen bestående av dåligt dränerad och vattensjuk postglacial le
ra, vara tillgängliga för uppodling.

Under följande period, år 0-400 e Kr, kulminerade den begynnande kulturexpansionen. 
En liten uppgång i sädesodlingen kan anas men framförallt blir boskapsskötseln domine
rande. En kraftig ökning av pollenfrekvensen för bl a enbuske visar att betydande partier 
av moränbackarna söder och öster om Tunstaträsket på kort tid omvandlades till hårt be
tade, öppna hagmarker. Intensifierad röjning bidrar också till att inslaget ädlare lövträd - 
utom björk och ek - reduceras i skogsvegetationen.

Under de nästa fyra århundradena, 400-800 e Kr indikerar pollendiagrammet en igenväx- 
ning av landskapet, en sk skogsregenerationsfas, sannolikt orsakad av kulturregression. 
Denna regression berör dock i första hand slåtter- och betesmarker, åkerytorna påverkas 
inte eller endast i marginell omfattning. En kraftig nedskärning av kreatursstocken måste 
ha ägt rum och därmed en avsevärd minskning av animalieproduktionens andel i den agra
ra ekonomin.

Från och med 800-talet äger det slutgiltiga och definitiva öppnandet och utformandet av 
kulturlandskapet rum, dels genom utvidgning, dels genom nykolonisation. Betesarealen 
ökar åter kraftigt och alens tillbakagång förklaras av att fuktmarkerna utnyttjas till slåtter 
och lövtäkt. Åkerarealen expanderar inte tillnärmelsevis lika kraftigt. Korn och vete är de 
viktigaste grödorna medan råg uppenbarligen inte odlades i området under förhistorisk 
tid.
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Sammanfattning

När nu grävningarna vid Gredelby är avslutade och vissa analysresultat föreligger, kan 
åtminstone en del av de uppsatta frågeställningarna besvaras.

Den första etableringen på platsen har av allt att döma ägt rum kring år 0. Pollenanalysen 
antyder visserligen en obetydlig kulturpåverkan dessförinnan, men den egentliga expan
sionen faller inom de första århundradena efter Kristi födelse. Under denna period utveck
las ett agrarsamhälle, främst baserat på boskapsskötsel. Ett system av stenhägnader byggs 
då ut och bosättningen tycks koncentrera sig till tre platser, där rester av den äldre järnål
derns traditionella långhus har kunnat påvisas. Ett gravfält på bytomtens nordöstra del an
läggs, kanske som en utlöpare till det stora, delvis samtida Knivstagravfältet.

Expansionstiden avslutas under folkvandringstid. En begynnande igenväxning av hagmar- 
ken pekar på en omläggning av produktionen mot minskad djurhållning. Endast ett säkert 
bebyggelseläge har påträffats.

Den i pollendiagrammet indikerade kulturregressionen tycks först under 600- och 700-talet 
ha avsatt spår i det arkeologiska materialet. Varken gravar eller bebyggelse från dessa år
hundraden har kunnat påvisas i Gredelby.

Med vikingatiden följer en expansiv period med nykolonisation och förtätning av redan 
etablerad bebyggelse. Från denna tid finns inom den gamla bytomten två säkra gårdslägen. 
Det lilla gravfältet, fornlämning 36, kan eventuellt tyda på en etablering utanför bytomten. 
Samtidigt fortsatte gravsättningarna på det gamla gårdsgravfältets södra del och slutpunk
ten i gravfältets användningstid markeras av två av kristen sed påverkade begravningar.

Det arkeologiska materialet i Gredelby bekräftar att det skett en förändring i byggnadstek
niken under vikingatidens slutskede. Den äldre hustypen med inre takbärande stolpar och 
en lättare väggkonstruktion ersätts då av en ny hustyp. Den takbärande funktionen har här 
delvis överförts på väggarna, vilka har en kraftigare konstruktion än tidigare. Samtidigt 
verkar det som en funktionsuppdelning på olika byggnader börjar genomföras.

De olika bebyggelseområdenas inbördes förhållande är dock svårare att få någon klar bild 
över. Under romersk järnålder finns två, möjligen tre bebyggelselägen. Huruvida dessa 
lägen är lämningar efter tre samtidigt existerande gårdar eller om det är frågan om en gårds 
inomlokala flyttningar, går inte att avgöra. För det sistnämnda förhållandet talar det fak
tum att det från folkvandringstid endast påträffats ett gårdsläge.

Samma gäller för de vikingatida förhållandena. De två, möjligen tre dokumenterade läge
na kan antingen härröra från tre separata gårdar eller så har även då en inomlokal flyttning 
av en gård ägt rum. Denna skulle i sådant fall under vikingatidens äldsta skede ha legat i 
norra delen av område E, för att sedan flyttas till område C under periodens sista århund
rade. Eventuellt kan gården dessemellan under en kort tid ha legat i anslutning till terras
sen på område B. Framväxten av det medeltida Gredelby och den därtill hörande bybild
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ningen har dock undersökningen inte kunnat belysa i tillräcklig omfattning förmodligen på 
grund av att området inte totalundersöktes. Frågeställningar av denna art kräver uppen
barligen ännu större insatser än vad Gredelbyundersökningen medgav.
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Summary

During the excavation season of 1984 and in the spring of 1985 the unit for central Sweden 
investigated the site of a village with a cemetery and system of stone banks at Gredelby, 
Knivsta Parish, in central Uppland.

The village site, which can be traced back to the Middle Ages, is directly adjacent to the 
large cemetery known as the Knivsta cemetery. Previous excavations have dated the flat 
stone-settings and standing stones of this cemetery to the Roman Iron Age.

Excavation demonstrated that Gredelby was occupied more or less continuously from the 
Early Iron Age onwards. In three places traditional longhouses with rows of inner roof
bearing posts and daubed walls were recorded, and in two places remains of Viking Period 
settlement were disclosed. One of these settlement areas consisted of a farmstead from the
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11th century, including a dwelling-house built of horizontal timbers slotted into vertical 
posts.

Some of the examined burials dated from the Roman Iron Age/Migration Period and 
others were from the Viking Period. Most of them were cremation burials, but one inhu
mation burial from the late 10th century was also encountered. It contained two oval 
brooches, one equal-armed brooch and a bowed brooch.

As a supplement to the archaeological excavations, the newly-discovered stone banks were 
recorded and mapped, and a pollen analytical investigation was undertaken in Tunstaträsk 
(Tunsta Marsh) immediately to the north of Gredelby. The stone banks represent land usa
ge during the Early Iron Age and were probably incorporated in a larger agricultural comp
lex with enclosed areas. The results of the pollen analysis, as yet preliminary, seem to ac
cord well with the information produced by the archaeological excavation. A period of cul
tural expansion during the Roman Iron Age is followed by stagnation with the regenera
tion of woodland in the Migration/Vendel Period. A new expansive phase from the Viking 
Period onwards is reflected in the final opening up of the landscape.
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Kammakargatan - Stora Gatan i Sigtuna

Marianne Johnson

I Sigtuna utfördes under hösten 1985 arkeologiska undersökningar vid Stora Gatans östra 
del. Sigtuna kommun skulle vid utbyte av vattenledning på en sträcka av 120 m lägga led
ningen i nya schakt. Riksantikvarieämbetets undersökningsverksamhet undersökte ett 37 
m långt och 1 m brett område med orörda kulturlager för den nya ledningsdragningen. 
Väster och öster om detta schakt utfördes arkeologiska undersökningar och schaktkontroll 
av Sigtuna museum.

Ledningsschakten var belägna i östra utkanten av Svarta jorden-området i Sigtuna. Staden 
antas ha begränsats av två bäckar, den ena har i östra delen runnit genom Borgmästaräng- 
en vid Stora Gatans ände. Från den påträffade bäckfåran ökade kulturlagret successivt till 
uppemot två meter invid Rådhustorget. Det av RAÄ:s undersökningsverksamhet grävda 
schaktet skar tvärs över tätt liggande och varandra överlagrande husgrunder, som utgjor
des av syllstensrader. Stenarna har varit underlag för bottenstockar till flätade och timrade 
hus. Invid husen låg lera, lerklining, som använts till tätning av väggarna. Stengrunderna 
låg med ett mellanrum på en halv till en meter. Husbredderna varierade mellan tre och fyra 
meter. I vissa hus konstaterades upp till sju olika golvnivåer. Golven utgjordes av stampad 
lera eller plank.

Bebyggelseintensiteten ökade mot Rådhustorget där upp till fem syllstensgrunder överlag
rade varandra. Husen har legat med gavlarna mot den medeltida Stora Gatan, som vid vat- 
tenledningsgrävningen på 1920-talet påträffades i den nuvarande gatans norra del.

Över hela det undersökta schaktet och i flertalet nivåer hittades kammar av horn och ben. 
Tre olika typer av kammar är vanliga - sammansatta enkelkammar, dubbelkammar och 
enkelkammar i ett stycke. De olika kamtyperna förekom tillsammans i de övre nivåerna 
medan de sammansatta enkelkammarna dominerade i de undre bebyggelseskikten. Avfall 
efter tillverkning av kammar fanns i de övre lagren, där tre koncentrationer med spill av 
horn och ben påträffades. I anslutning till hantverksavfallet låg ett bearbetat horn, längd 
5,7 cm, bredd 3,7 cm och tjocklek 2,1 cm. Hornet är kilformigt i ena änden och har en plan 
yta i andra. Den plana ytan har tätt diagonalställda, upp till 5 mm djupa, sågspår. Vid regi
strering av detta fynd antogs att det kan ha använts som underlag, städ, vid sågning av kam
tänder. Vid en översiktlig genomgång av litteratur, som behandlar förhistorisk och medel
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tida kamtillverkning återfinns beskrivningar av tillverkningen, som rekonstruerats utifrån 
färdiga kammar samt horn- och benavfall från kamverkstäder. I de senare fynden saknas 
nästan helt de verktyg som använts vid kamtillverkningen.

Fynden, främst keramik och kammar, daterar bebyggelsen i Stora Gatans östra del till ti
den från ca 1000 och fram under 1100-talet. Bebyggelse med ett likartat fyndmaterial har 
under 70- och 80-talen påträffats vid ett flertal grävningar, som till största delen utförts i an
slutning till Stora Gatans västra del. Kring år 1000 tycks bebyggelsen varit etablerad utmed 
hela Stora Gatans sträckning mellan de båda bäckfårorna, som anses begränsa området för 
Svarta jorden. Vid en undersökning i kvarteret S:t Gertrud 1983, framkom fynd och konst
ruktioner av klart vikingatida karaktär, vilket visar på en tidigare etablering av bebyggel
sen i Sigtuna än vad som antagits. Dessa senare års arkeologiska undersökningar aktualise
rar återigen den gamla frågan om det kronologiska förhållandet mellan Birka och Sigtuna. 
Är det kanske så, att dessa två tidiga centralorter vid Mälaren existerat parallellt under en 
övergångsperiod?

Undersökningen i Stora Gatan, i den östligaste delen av Svarta jorden-området, är viktig 
från den synpunkten, att man nu klart kan påvisa att bebyggelsen redan kring år 1000 har 
sträckt sig utmed hela Stora Gatan.

Summary

The examination of a trench, 37 m long and 1 m wide, on the eastern margin of the medie
val town of Sigtuna revealed cultural deposits, between 0.7 and 1.6 m thick. The trench cut 
across buildings, the short sides of which looked out onto a medieval street in the northern 
section of the present-day Stora Gatan (High Street). The sill stone foundations of both 
wattle and timber houses were separated by gaps of 0.5 to 1 m. Five rows of sill stones over
lay each other in the trench at the town centre.

Combs were found scattered throughout the trench in most horizons. In the lower horizon 
single-sided composite combs were predominant. In the upper horizons three concentra
tions of antler and bone debris from comb manufacture were encountered. In association 
with the debris there was a piece of worked antler which may have functioned as a support 
for sawing the teeth of the combs.

Already in the year 1,000 the settlement of the Black Earth area seems to have extended 
along the whole of Stora Gatan.
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Fig 1. Sigtuna. Nuvarande gatunät och kvartersin- 
delning med undersökningsområdet markerat. Ur 
Medeltidsstaden nr 6.
The present street network and block divisions, sho
wing the position of the excavation area.

Fig 2. Kilformat städ, använt som underlag vid sag
ging av kamtänder. Teckning Anders Eide. Skala

Wedge-shaped anvil used as a base for sawing comb 
teeth.

31





”Allhelgonakyrkan”, S:t Pers och S:t Hans kyrkor 
i Visby

Eric Swanström

Allt sedan den gotländske superintendenten J Wallin i Gothländske samlingar 1747 be
skrev S:t Pers och S:t Hans ruiner i Visby har olika forskare försökt klarlägga kyrkornas 
byggnadshistoriska utveckling, något som emellertid ej låtit sig göras då ruinerna varit 
täckta av metertjocka raseringslager. Först genom de arkeologiska undersökningar som 
genomfördes i ruinerna vid seklets början och fram på 1930-talet lades en relativt säker 
grund för att fastställa kyrkornas utvecklingshistoria, fig 1, 2.

Vintern 1980 började på uppdrag av ”Sveriges kyrkor” och E B Lundberg, Raä, en ny un
dersökning av kyrkorna S:t Per och S:t Hans. Meningen med undersökningen var att söka 
klargöra kyrkornas byggnadshistoriska utveckling inför en kommande publicering i Sveri
ges Kyrkor.

Undersökningen har bedrivits som ett beredskapsarbete med undertecknad, anställd vid 
RAGU, som arbetsledare och med en grovarbetsstyrka av 4-6 man. Under tidsperioden 
december 1980-juni 1986 har arbetsinsatsen vid framtagandet av ruinerna uppgått till 269 
fältarbetsmånader. Ekonomiska medel har ställts till förfogande av AMS och Länsarbets
nämnden i Visby.

När undersökningen avslutades sommaren 1986 hade en fördjupad och delvis ny bild av 
kyrkornas utvecklingshistoria erhållits. Vid undersökningen framkom vidare en tidigare 
endast genom Gutasagan känd Visbykyrka tillika sannolikt den första stenkyrkan på ön, 
”Allhelgonakyrkan”.

”Allhelgonakyrkan”

Första gången ”Allhelgonakyrkan” och S:t Per nämns är i Gutasagan vilken troligen har 
tillkommit vid 1300-talets början. Sagan anger platsen för kyrkan: ”Botair från Akebäck 
hette han, som först byggde kyrka, på det ställe som nu heter Kulstäde. Det ville landet ej 
tala, utan brände den, därför kallar man ännu stället Kulstäde. Efter den tiden var det blot 
1 Vi. Där byggde han en annan kyrka. Denna ville landet ock bränna. Då gick han själv upp
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Fig 1. Visby, stadsplan. *) Kyrkorna S:t Per och S:t Hans. 
Visby, town plan.

på kyrkan och sade: ”Viljen I bränna den, då skolen I bränna mig med denna kyrka”. Han 
var själv mäktig och hade till hustru en dotter till en mycket mäktig man, som hette Likair 
den vise, boende på ett ställe som nu heter Stenkyrka. Han rådde mest på den tiden. Han 
hjälpte Botair sin måg, och sade så: ”Vågen eder icke på att bränna mannen eller hans kyr
ka, ty den står i Vi”, nedanför klinten. Därmed fick kyrkan stå obränd. Den blev satt där 
med alla helgons namn, på det ställe som nu kallas Peters kyrka. Det var den första kyrkan 
på Gotland som fick stå (Gutasagan s 470).
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1906
19ö
1917

Fig 2. Plan över undersökt område i och i anslutning till S:t Pers och S:t Hans ruiner i Visby. Ritning efter H Wideen 
1943, kompletterad av E Swanström 1986.
Plan of the excavated area in and adjoining the ruins ofS.tPer’s and St. Hans’ churches.

Allhelgonakyrkans" grundplan har kunnat konstateras på tio olika punkter, fig 3 och 7. 
Kyrkan har ursprungligen utgjorts av absid, kor och långhus. Senare tillfogas ett torn väs
ter om långhuset och en sakristia norr om koret. Långhuset och koret har haft en storlek 
av respektive 8x16 och ca 5,5x5,5 m.

Kyrkan är uppförd av skalmurar lagda i kalksten. Dagermuren haren tjocklek av ca 1,4 m 
och är lagd av 0,3-0,35 xca 0,13 m stora kalkstenar. Stenmaterialet i dagermuren är an-
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Bevarat murverk ovan mark

Allhetgonakyrkan

Bevarat murverk under mark

tingen grovt tillhugget eller så saknas varje spår av behuggning. Av stenarnas yta framgår 
att de är brutna i anslutning till naturliga sprickbildningar i kalkberget. Fyllningen i skal
muren består av kalk-fältsten blandat med kalkbruk. Kalkbruket innehåller rikligt med 
sand.

Dagermuren vilar på en 1,64 m bred sula lagd i tre skift av 0,4-0,6xca 0,15 m stora kalkste
nar. Stenmaterialet i sulan består vanligtvis av samma material som i dagermuren. Under 
långhusets västra del kunde konstateras att sulan här vilar på ca 1 m stora gråstenar. I övrigt 
verkar sulan vara anlagd på en till synes orörd markyta där indikationer på någon tidigare 
aktivitet ej har kunnat iakttagas.
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Schematisk framställning av 
kyrkornas byggnadshistoriska 
utveckling

0
L

Lill "Al 1 hel gon akyrkan", rekonstruktion 
□ "Allhelgonakyrkan", torn och sakristia 

IH S:t Per, äldsta byggnadsskede 
H S:t Hans, äldsta byggnadsskede, rekonstruktion 
IH S:t Hans, rakslutet kor i öster 
■ S:t Hans, utvidgning åt norr

H S:t Hans, ny västvägg och förstärkning av pelare för torn 
B S:t Per, ombyggd till tvåskeppig hallkyrka

Fig 3. ”Allhelgonakyrkan”, S:t Per och S:t Hans. Schematisk framställning av bevarat murverk och kyrkornas 
byggnadshistoriska utveckling. Ritning E Swanström 1986.
Schematic presentation of the preserved walls and the constructional history of the churches.

Vid undersökningen framkom att byggnadens hörnkedjor utgjordes av väl tillhuggna gra
nitstenar med en reliefverkande diagonalbehuggen yta. Av de bevarade murarna är det en
dast på dessa ställen som granit har använts i murverket. ”Allhelgonakyrkan” är den enda 
av Gotlands kyrkor som har hörnkedjor av huggen granit.

I anslutning till långhusets grundmur ligger två golvnivåer av kalkbruk. Det undre golvet 
har en tjocklek av drygt 0,2m. Golvytan bestående av ett 4-6 mm tjockt lager kalkbruk vi
lar på ett lager av råhuggna kalkstenar och fältsten.

Detta första golv har sedan ersatts med ett nytt. På den äldre golvytan har påförts ett ca
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0,16 m tjockt lager klappersten som sedan täckts med ett ca 6 mm tjockt lager kalkbruk. 
Den yngsta golvnivån ligger i plan med sulans övre del.

Vid undersökningen av ”Allhelgonakyrkan” påträffades inga föremål i byggnaden som 
kan bidra till dess datering.

S: t Per

S:t Per är belägen ca 16 m söder om "Allhelgonakyrkan”. Av den äldsta romanska kyrko
byggnaden ligger den östra delen delvis bevarad under nuvarande marknivå. Vid tidigare 
undersökningar har framkommit grundmurarna till absiden, koret och långhusets sydmur, 
fig 3 (Floderus 1933).

Av absidmuren finns två skift bevarade. I tribun- och triumfbågen finns delar av det ur
sprungliga golvet bestående av råhuggna kalkstensflis lagda i kalkbruk kvar.

Den södra långhusmuren är nästan helt söndergrävd. Delar av den ingår i den mitt framför 
torntrappan belägna pelaren. I långhusets nordmur kan konstateras att den ursprungliga 
nordportalen har flyttats med 0,6 m åt väster.

Den romanska kyrkan har en sockel bestående av en 0,1 m bred snedfas. Sockeln finns be
varad på den norra långhusmuren. Vid grävningar norr om koret sommaren 1986 framkom 
att kyrkan här har haft en sakristia.

Strax sydöst om den romanska kyrkans absid finns grundmuren till en större absid utlagd. 
Troligen är denna mur avsedd för en utvidgning av kyrkan som aldrig kommit till stånd, fig 4.

Den romanska kyrkan har bestått av absid, kor, långhus och med ett torn som ridit på lång
huset i väster. Norr om koret har en sakristia varit placerad. Kyrkan har varit välvd och är 
sannolikt uppförd under en byggnadsetapp. Senare byggs den om till en tvåskeppig hall
kyrka. Den golvbeläggning som finns bevarad i kyrkans västra del bestående av välhuggna 
kalkstensplattor och gravhällar härrör från detta byggnadsskede (Floderus a a).

1982 grävdes två mindre schakt i anslutning till hallkyrkans sydmur. Här framkom en sock
el bestående av stora välhuggna kalkstensblock med en 0,2 m bred snedfas.

1985 upptogs ett schakt i den äldsta S:t Pers-kyrkans kor. I schaktet framkom gravar hu
vudsakligen anlagda i kyrkan. I anslutning till den norra kormuren påträffades två gravar 
av vilkas läge och placering framgår att de ej är gravlagda i kyrkan. Vidare påträffades i 
schaktets södra del en grav som ligger under den södra kormuren. Dessa tre gravar härrör 
från en äldre begravningsplats. Vid anläggandet av S:t Per uppföres kyrkan 16 m söder om 
"Allhelgonakyrkan” och på dennas kyrkogård (Swanström 1985 s 121 f).

38



Fig 4. Plan över S:t Hans och S:t Per i Visby upprättad av A Edle 1925. ATA. 
Plan of St. Hans’ and St. Per’s churches in Visby.

39



S:t Hans

Denna kyrkobyggnad är i sitt första skede inklämd mellan ”Allhelgonakyrkan” i norr och 
S:t Per i Söder. Med tiden utvidgas kyrkan åt norr och ”Allhelgonakyrkan” hamnar med 
tiden under golvet i den norra delen av S:t Hans. Den västra delen av S:t Hans sydmur är 
gemensam med S:t Pers nordmur, fig 3.

Den första kyrkan planläggs sannolikt som en treskeppig basilika med tvärskepp, kor och 
absid. Basilikans nordmur har ej påträffats vid undersökningar i kyrkans norra del i anslut
ning till ” Allhelgonakyrkans” sydmur. Däremot kunde S:t Hans västvägg konstateras i an
slutning till ”Allhelgonakyrkans” torn. I detta byggnadsskede har "Allhelgonakyrkan” ut
gjort nordmur i S:t Hans.

Öster om det nu rakslutna koret påträffades grundmuren till en absid. Om absiden varit 
uppförd eller endast planerats att uppföras är svårt att fastställa, eventuellt har byggnads- 
planerna ändrats under arbetets gång.

Vid nästa byggnadsskede breddas långhuset, ”Allhelgonakyrkan" rivs och ett nytt skepp 
byggs rakt över denna plats. ”Allhelgonakyrkans” sakristia ansluts till den nya byggnads
kroppen.

Den tredje byggnadsfasen är förlagd i väster. Här förstärks de två västligaste i norr belägna 
pelarna för att bära ett torn som placeras rakt över ”Allhelgonakyrkans” torn och den nu
varande västväggen med sina tre stora fönster uppföres. Att märka här är att det fjärde 
skeppets nordmur har en sockel som är identisk med västväggens samt att den även åter
finns i S:t Per efter ombyggnaden till tvåskeppig hallkyrka.

Söder om S:t Hans kor finns en indikation på en tillbyggnad. Denna är för litet känd för att 
kunna karaktäriseras. Byggnaden är ej uppförd samtidigt med koret och saknar sockel.

Datering

”Allhelgonakyrkan”

Vid undersökningarna i S:t Hans kor och norra tvärskepp har framkommit totalt 129 gra
var. Gravarna har bedömts med utgångspunkt från stratigrafin i koret och det norra tvär
skeppet som:
1) anlagda på platsen innan S:t Hans uppföres,
2) anlagda i kyrkan under dess brukningstid,
3) anlagda efter kyrkans brukningstid.

På dessa grunder har 97 gravar bedömts tillhöra en äldre begravningsplats som ligger här 
innan S:t Per och S:t Hans börjar uppföras, fig 5. Gravarnas orientering i väst-östlig rikt-
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Fig 5. S:t Hans. Gravriktningar hos 129 gravar framkomna i koret och det norra tvärskeppet. Av dessa är 91 gra
var anlagda på en äldre begravningsplats och 30 anlagda i S:t Hans under eller efter kyrkans brukningstid. Ritning 
E Swanström 1986.
The orientation of 129 graves encountered in the chancel and northern transept.

ning stämmer närmast överens med ”Allhelgonakyrkans” vilken är i det närmaste väst- 
östligt orienterad. De yngre kyrkorna S: t Per och S: t Hans avviker något i sin orientering.

Den äldsta gravplatsens gravar och de i S:t Per och S:t Hans anlagda gravarna är vanligtvis 
fyndtomma. I två av gravarna från den äldsta gravplatsen påträffades föremål.

I grav 7 belägen i S:t Hans kor med fotdelen in under den rakt avslutade kormuren påträf
fades skelettet av en man i 30-40-årsåldern som gravlagts i en träkista. På mannens vänstra 
bäckenhalva låg en bältesölja av brons. Soijan går ej närmare att datera.

I grav 97 belägen rakt under triumfbågens mitt påträffades ett skelett av ett 1-2 års barn 
som gravlagts i en träkista. Snett över barnets bål låg en bygelsax av järn.

Vid grävningar i S:t Hansplan 1913 påträffades en grav med en vriden bronsarmring. Gra
ven dateras av N Lithberg till vikingatid (Lithberg 1929 s VI).

Vid undersökningen påträffades tre gravhällar vilka bör höra till ”Allhelgonakyrkans” be
gravningsplats. Två av gravhällarna består av svagt trapetsoida kalkstenar med en storlek 
av ca 0,9 x 1,8 m försedda med en ca 0,1 m bred snedfas. Någon form av dekor eller inskrip
tion finns ej.
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Biidstensfragment 
från 4-500-tal

Bildsten,
rekonstruktion

Gravhäl1 sfragment från 
1000-talets senare del

Gravhäl1, 
rekonstruktion

Fig 6. Bildsten från 400-500-tal som under 1000-talets senare del huggits om till gravhäll. Gravhällen har sedan 
delats i två delar och använts som dörromfattning. När stenarna påträffades i S:t Hans kor utgjorde de sidohällar 
i en hällkista. Rekonstruktion och ritning E Swanström 1982.
Picture-stone from 5th or 6th century, re-used as a tombstone in the second half of the 11th century. The tombstone 
was then divided in half and used as a doorframe. When the stones were found in the chancel of St. Hans' Church, 
they formed the sides of a cist.
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Den tredje gravhällen framkom i S:t Hans kor strax norr om den norra triumfbågsbasen. 
Gravhällen var sönderhuggen och fungerade som sidohällar i en hällkista. Vid en analys av 
gravhällen framkom att den ursprungligen utgjorts av en bildsten av den typ som var vanlig 
under 400-500-tal. Under 1000-talets andra hälft har den huggits om till en kristen grav
häll, fig 6. Gravhällen bör ha legat på den äldsta kyrkogården (Svanström 1982 s 81,1983 
s 55 ff, Gustavsson 1982 s 85 ff).

I S:t Hans har vid tidigare undersökningar framkommit material som är äldre än denna 
kyrka. I en fönsternisch i kyrkans västvägg satt tidigare delar av ett gravmonument från 
700-1000-tal inmurat (Wideen 1943 s 105).

Vid undersökningen av kyrkan 1925 framkom i det norra tvärskeppet en bildstensformad 
runsten med ett kristet kors. Stenen var placerad som golvhäll i en passage. O von Friesen 
anser i boken Visby stadsmur att: ”... förskriver sig från mitten av 1000-talet, kunna tänkas 
ha stått på kyrkogården omkring Botjrs kyrka”.

I en uppsats i Gotländskt arkiv 1979 skriver L Thunmark-Nylén ”Om de gotländska kyr
kornas ålder” och konstaterar att Strelows årtal för kyrkornas datering i stort sett kan an
vändas som dateringsgrund. Enligt Strelow byggs ”Allhelgonakyrkan” i Visby 1030, men 
han anger inte platsen närmare (Thunmark-Nylén 1980 s 18, 33).

Den allhelgonakyrka som framkommit vid undersökningarna i S:t Hans bör vara den som 
gutasagan anger platsen för, men frågan är om den är identisk med den som Strelow näm
ner i sin krönika.

”Allhelgonakyrkan” är anlagd sannolikt tidigast under 1000-talets senare del.

S:t Per

Vid undersökningarna i S:t Per och S:t Hans har framkommit 1 325 mynt. Mynten är be
stämda av N L Rasmusson och M Golabiewski vid myntkabinettet samt av undertecknad. 
Vid bestämningen av mynten har jag använt mig av Lagerqvist publikation över vikingati
da och medeltida mynt (Lagerqvist 1970). De 136 obestämda mynten är sådana jag ej kun
nat bestämma, tabell 1.

I samband med undersökningen av kyrkan 1932 påträffades 466 mynt av vilka 402 är be
stämda. Den exakta fyndplatsen för dessa mynt går ej närmare att fastställa.

Vid undersökningen 1980-86 påträffades i fyra schakt 20 mynt, tabell 1, fig 7. De myntsom 
påträffats i kyrkan härrör från tidsintervallet 1140/1270-1520 och bör ha deponerats här 
under kyrkans brukningstid.

Mynt i grupp XX-XXII, enligt Lagerqvist, härrör sannolikt från sent 1100-tal-tidigt 1200- 
tal (Lagerqvist 1970 s 75 ff).
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Tabell 1 Schakt
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Brakteat grp XX 1140-1220 8 1 1 8 9

Brakteat grp XX-XXII 1140-1270 3 1 1 1 1 2 2 7 9

Ulf Jari? grp XXI1220-30 1 1 2 2

Brakteat grp XXII1210-70 8 15 5 1 14 5 13 13 48 61

Brakteat grp XXII: A 1250-75 1 1 1 4 4 4 7 11

W-Brakteat grp XXXIV: A 15 2 56 3 2 8 1 1 2 9 11 88 99

Birger Magnusson 1290-1318 2 2 2

Magnus Eriksson 1320-30 1 1 2 2

Magnus Eriksson 1340-50 4 1 6 3 1 1 14 15

Magnus Eriksson, Lödöse 1 1 1*

A av Mecklenburg 1364-89 2 ?1 1 1 3 4

Örtug 1380-90 2 1 3 3.

Örtug 1420-50 7 20 1 2 2 8 1 2 1 4 5 43 48

W-Brakteat grp XXXIV: B 149 47 65 114 3 1 7 19 5 6 67 25 16 3 1 364 376 516 892

Hvid 1450-tal 1 1 i 1 2 3'

Kristian 11448-81 1 1 1

Hvid 1450-1520 i 1 1

Hvid 1445-80 1 1 1 1 2 2 4

Hvid 1480-90 3 2 5 5

Hvid 1455-1520 1 1 1

Hvid 1500-20 7 1 1 1 1 9 10

Kristian II /Klipping/1520-21 1 i 1

Hvid 1523 1 2 i 4 4

Dorpat i 1 1

Obestämda 16 5 10 6 3 3 15 2 2 2 7 1 64 68 68 136

Totalt: 230 56 182 134 7 1 15 62 3 7 7 78 47 17 10 3 466 486 839 325

Enligt mynten ska uppförandet av den romanska kyrkan ha skett under 1100-talets senare 
del - 1200-talets början. Kyrkan byggs vid ett tillfälle om till en tvåskeppig hallkyrka. I 
schakt 27 i denna byggnadsdel framkom mynt från tidsperioden 1420-1480.

I anslutning till den romanska kyrkans sydportal ligger två gravstenar som bär dödsåren 
1316 och 1324. Av B Söderbergs rapport från en gravundersökning här 1933 framgår att 
några gravläggningar inte påträffades under gravstenarna, varför kan förmodas att grav
stenarna ligger i sekundärt läge (Söderberg 1933, Hamnar-Wideen 1940 s 28 f).
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1_27 Beteckning för schakt med myntfynd; 
se text och tabei1.

Fig 7. Undersökt område 1980-86. Ritning E Swanström 1986. 
Excavated area 1980-86.

S:t Hans

Vid undersökningen av kyrkan framkom 839 mynt av vilka 771 är bestämda, tabell 1, fig 
7. Mynten som täcker tidsperioden 1140/1270-1523 ger en uppfattning om den tid under 
vilken kyrkan har fungerat. Samtliga mynt är relaterade till schakt i kyrkan och bör ge en 
relativ bild av de olika byggnadsdelarnas brukningstid.

I de områden som undersökts i koret, det norra tvär- och sidoskeppet, schakt 1, 2, 3, 5 Ö,
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10,11,12 och 18, fig 7, har påträffats mynt från sent 1100-tal till tidigt 1200-tal. Dessa delar 
av kyrkobyggnaden bör ha fungerat när mynten deponerades.

Vid en ombyggnad rivs den i den norra delen av S:t Hans liggande ”Allhelgonakyrkan” och 
ett nytt nordligt långskepp uppföres. I detta område har tre schakt grävts, 8,9 och 17. Det 
äldsta myntet som har påträffats här är från schakt 8. Det är en brakteat grp XXII, enl La- 
gerqvist, slagen 1210-70. I övrigt är mynten från dessa schakt slagna mellan 1420-50, ta
bell 1.

I kyrkans norra sidoskepp ligger strax söder om nordportalen nio gravstenar i ursprungligt 
läge. Gravhällarna bär årtalen 1500,1511, 1381, 1514, 1320, 1377,1321-1371-1377,1316 
och ca 1300 (Hamner-Wideen aa).

Den treskeppiga basilikan med tvärskepp och kor bör vara uppförd under 1100-talets slut 
- 1200-talets början. Rivningen av ”Allhelgonakyrkan” och uppförandet av det nya norra 
sidoskeppet sker sannolikt under sent 1200-tal. När den nya nordväggen är uppförd byggs 
den nya västväggen med förstärkningar för att kunna bära ett torn. Samtidigt förstärks två 
pelare, en i den äldsta basilikan och en avsedd för det nya norra sidoskeppet, för att kunna 
bära tornet som placeras ridande på långhuset i väster.

Byggnadshistorisk utveckling

Troligen någon gång under 1000-talets mitt eller senare del uppföres en romansk kyrko
byggnad med absid, kor och långhus på en strandplatå strax söder om det äldsta bebyggel
seområdet i Visby. Enligt sagan byggs kyrkan av Botair från Akebäck på det gamla Vi:et 
och invigs i alla helgons namn, fig 8:1.

”Allhelgonakyrkan” har den för landsbygdskyrkorna vanliga grundplanen och har haft en 
storlek av, kor ca 30 m2 och långhus 136 m2. Enligt sagan har kyrkan varit en patronatkyr- 
ka, möjligen har den även fungerat som sockenkyrka för den omgivande bebyggelsen.

Vid 1100-talets slut - 1200-talets början påbörjas bygget av S:t Per 16 m söder om ”Allhel
gonakyrkan” och på dennas kyrkogård. Kyrkan uppföres med absid, kor, långhus och med 
ett torn som rider på långhuset i väster. Norr om koret byggs en sakristia, fig 8:2.

I samband med dessa arbeten får ”Allhelgonakyrkan" ett torn i väster och norr om koret 
byggs en sakristia, fig 8:2.

S:t Per blir med tiden för liten och en utvidgning av kyrkan planeras. Söder om absiden och 
koret påbörjas utläggandet av en utvidgad S:t Per. Ombyggnationen kommer emellertid 
inte till utförande utan under 1100-talets slut - 1200-talets början påbörjas i området mel
lan ”Allhelgonakyrkan” och S:t Per uppförandet av en ny kyrka, S:t Hans.

S:t Hans planeras att uppföras som en treskeppig basilika med tvärskepp, kor och absid 
och representerar härigenom tillsammans med S:ta Maria en ny typ av kyrkobyggnad i Visby.
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Fig 8. Byggnadshistorisk utveckling. ”Allhelgonakyrkan”, S:t Per och S:t Hans. Ritning E Swanström 1986. 
Constructional history.
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Vid byggandet av kyrkan påbörjas absiden. Denna kom troligen aldrig att uppföras utan 
koret får en rak avslutning i öster. Det södra och norra tvärskeppet byggs. Det norra tvär
skeppet ansluter till ”Allhelgonakyrkans" sydöstra kor och långhushörn. I norr utgör vida
re ”Allhelgonakyrkan” nordlig begränsning i långhuset. I söder uppföres en sydportal och 
långhusets sydmur vilken i väster löper samman med S:t Pers nordmur. I samband med 
detta rivs den här belägna sakristian.

S:t Hans västra begränsning under detta skede består av en ca 0,90 m bred fullmur som 
sträcker sig mellan S:t Pers nordöstra långhushörn i söder och ”Allhelgonakyrkans” torn 
i norr, fig 8:3.

Under 1200-talets senare del byggs ett nytt skepp i S:t Hans norra del. Det nya skeppet kan 
sägas ersätta den äldre ”Allhelgonakyrkan” vilken tidigare låg på denna plats, fig 8:4. 
Byggnationen torde vara avslutad under 1200-talets senare del.

När S:t Hans nordvägg var färdig påbörjades uppförandet av en ny västvägg. När detta 
sker är beslutet fattat att här ska det även uppföras ett torn. Det torn som byggs placeras 
rakt över den plats där ”Allhelgonakyrkans” torn tidigare stått. Uppförandet av västväg
gen och tornet sker under 1200-talets senare del - 1300-talets början, fig 8:5.

I samband med ombyggnaden av S:t Hans sker en ombyggnad av S:t Per till en tvåskeppig 
hallkyrka, fig 8:6. Gemensamt för de båda kyrkorna i detta skede är den ca 0,2 m breda 
snedfasade sockeln som återfinns på S:t Hans nya nord-västvägg och S:t Pers nya öst- och 
sydvägg.

Dubbelkyrkan S:t Per - S:t Hans är troligen fullt utbyggd vid 1300-talets början och omfat
tade då en golvyta av 1 800 m2. Söder om S:t Hans kor sker en tillbyggnad, vars murar lig
ger i stötfog mot koret och saknar sockel. Tillbyggnaden är ej närmare känd.

Vid 1400-talets början anläggs Visborgs slott ca 300 m sydväst om kyrkorna. Detta blir tro
ligen deras öde. Rivningen av S:t Per och S:t Hans påbörjas omkring 1535 på order av läns
herren Henrik Rosenkrantz sedan han funnit att kyrkorna med sina torn rent fortifikato- 
riskt kunde utgöra ett reellt hot mot slottet (Lundberg 1984 s 151).

På detta sätt förvandlas Visbys största kyrkokomplex till ett stenbrott för att under närma
re 400 år ligga täckt under metertjocka raseringslager. 1904 påbörjade byggmästaren N 
Pettersson från Visby i samråd med E Ekhoff framtagandet av S:t Hans och S:t Pers ruiner. 
Efter 82 år, 1986, är resterna efter detta en gång så storslagna kyrkokomplex åter synligt 
ovan mark.
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Summary

When the excavation of the two churches S:t Per and S:t Hans in Visby started in 1980 there 
were only these two churches known at this place. When the investigation ended in the 
summer 1986 a “new” church had been found laying beneath the floor in the northern part 
of S:t Hans, “Allhelgonakyrkan”. This church is according to the Guta saga the first church 
to be left standing on the island. The article deals with the building history and the dating 
of the development of the three churches “Allhelgonakyrkan”, S:t Per and S:t Hans.
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Eriksgatuleden och kvarnvägarna i Kymbo- och 
Sandhemsbygden - Sveriges största hålvägssystem

Leif Gren

Samfärdsel i äldre tid

Det allmänna vägnätet i Sverige upprustades under 1600-talet till ett sådant skick att det 
medgav någorlunda tung trafik med vagnfordon. Men det var först under 1700-talet som 
det stadgades att allmänna vägar skulle sandas eller grusas och förses med diken; samtidigt 
började statsmedel beviljas till större väg- eller broförbättringar (Mjörnfors 1981 s 16 f).

Före 1600-talet utgjordes även viktigare landsvägar av enkla upptrampade rid- eller gång
stigar där man sällan kunde nyttja vagnar. De medeltida lagarna innehåller visserligen be
stämmelser om vägars skick; t ex stadgas det i den Äldre Västgötalagen (1280-talet) att en 
väg mellan tomter skall vara sju alnar bred (4,16 meter) och att den skall läggas ut: ”icke i 
grop eller i dy och icke upp på berg” (Holmbäck 1979 s 136). Detta innebar emellertid inte 
att man skulle anlägga belagda vägar, utan snarare att markägaren var skyldig att upplåta 
en sju alnar bred vägremsa på lämplig mark (Flolmbäck 1979 s 149). För att kunna passera 
sankmarker kunde man, som framgår av många runstenar, anlägga vägbankar eller kavel- 
broar. Av dessa tidiga vägar kan man idag i regel inte se andra spår än vägbankar och hål
vägar.

Med hålvägar menas de erosionsspår som uppstår längs en färdled då marken nöts ner av 
en samverkan av ridande, gående osv, samt vind- och vattenerosion. Härigenom får vägen 
eller stigen formen av en långsmal fåra. Hålvägar är alltså inte avsiktligt skapade, snarare 
har de tvärtom medfört problem för de resande.

Förutsättningen för att hålvägar skall bildas är, förutom en mer eller mindre intensiv trafik, 
att erosion uppstår genom sluttande mark och/eller lösa jordarter. En och samma väg- 
sträckning kan, beroende på sluttningar och jordarter, variera i tydlighet från en helt oan
senlig stig till en hålväg som är flera meter till både bredd och djup; den kanske djupaste 
hålvägen i landet finns vid ett gammalt broställe utanför Mullsjö i Västergötland, och är 7 
meter djup (fig 1). Om hålvägen består av alltför lös sand eller om den blivit lerig efter 
regn, har man av naturliga skäl valt att gå strax vid sidan och på så sätt skapat ytterligare 
en ”fil” i vägsträckningen. Genom denna effekt kan det efterhand bildas stora system av 
hålvägar med flera vanligtvis parallella filer som ”växlar" i varandra. Att väta och upprepat 
trampande snabbt leder till en besvärlig sörja kan iakttas i snart sagt varje häst- eller kohage.
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Fig 1. En sju meter djup hålväg vid Nybro, sydväst om Mullsjö. Foto L Gren 1985. 
A seven metre deep hollow way.

Det är förhållandevis sällan som man återfinner längre hålvägar än några tiotal till ett par 
hundra meter; anledningarna kan vara att de utraderats av moderna vägar, att de utjäm
nats till åkermark, eller att det helt enkelt inte funnits de topografiska och geologiska för
utsättningarna för att längre hålvägar skulle uppstå. Bland landets märkligare bevarade 
hålvägssystem kan nämnas de flera meter djupa, men högst ett par hundra meter långa, 
hålvägarna i Timmele i Västergötland (Selinge 1984 s 57), och ett omfattande system i 
Uppland, nära Sunnersta vid Fyrisåns mynning, där den sammanlagda längden hålvägar 
uppgår till flera kilometer. Det i särklass största antalet bevarade hålvägar står emellertid 
att finna i sydöstra Skaraborg i Västergörland.

I samband med Riksantikvarieämbetets reviderade fornminnesinventering under 1985 re
gistrerades inom ett område från Tidaholm i norr till Sandhem i söder sammanlagt närmare 
90 kilometer hålvägar fördelat på över 800 enskilda stycken av hålvägar. Merparten av 
dessa hålvägar ingår i två skilda sammanhang - det första är den s k Eriksgatuleden, som 
avser den gamla landsvägen mellan Jönköping och Skara; och det andra är de gamla vägar
na från Falbygden till Tidans kvarnar.
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Eriksgatuleden

Namnet Eriksgatuleden syftar på den gamla landsvägen mellan Jönköping och Falköping 
och vidare till Skara. Eriksgatan betecknar inte en bestämd vägsträckning, utan är ett be
grepp för den färd och de ceremonier som kungen måste utföra vid sitt tillträde. Bekant är 
uppgiften i Västgötalagens kungalängd hurusom Ragnvald Knaphövde (omkr 1129) på väg 
från Jönköping red in i Västergötland utan gisslan, och därför blev ihjälslagen i Karleby. 
Sannolikt åsyftas även landsvägen Jönköping-Skara i den uppräkning av vägförbättringar 
som biskop Bengt den gode i Skara lät genomföra under senare hälften av 1100-talet; ”Han 
lät bygga... och en rast på Vätterskogen...” (Sahlström 1935 s 12).

Det synes emellertid inte finnas några mer detaljerade medeltida uppgifter om landsvä
gens sträckning från Jönköping till Karleby. Det tidigaste belägget för vägens sträckning 
genom Sandhem är förmodligen Magnus Erikssons rusttjänstbrev daterat ”apud Ecclesi- 
am Sandeem 1359” (Lundahl 1955 s 177). Att kungen befann sig i Sandhem torde väl ha be
rott på att den stora landsvägen gick förbi där. Det äldsta uttryckliga belägget för landsvä
gens sträckning genom Sandhem är troligen ett brev av Johan III 1592: ”eftersom Herr Pe
er Kyrkioherden utj Sandheem bor uti een stor allmenne wägh och haffuer stor bekostning 
och tillsöchning af wåre undersåter och tienare, som förresa aff och till, derföre haffue vij 
nådiges effterlåtit att samme qvarneström (Kyrkekvarn) må änn nu till vijdare besked ligia 
under förbemälte prestegäldh” (Fredriksson 1978 s 118). Även vid Kristinas av Holstein 
resa till Nyköping 1592 omnämnes Sandhem ”...von Jennecopingen (Jönköping) bis gehn 
Sonda (Sandhem) ...bis Carleby (Karleby)” (Mannerfelt 1938 s 126).

Eriksgatuledens betydelse framgår av att den dåvarande kronprins Gustav Adolf, 1611, 
under Kalmarkriget, marscherade från Örebro genom Skaraborg till Jönköping med en 
truppstyrka om över 2 000 knektar och 600 ryttare. Man kom fram till Jönköping ungefär 
samtidigt som Karl IX, som hade marscherat med en annan truppstyrka den kortare vägen 
över Vadstena (Mannerfelt s 133).

Den första karta som redovisar landsvägens sträckning förbi Sandhems kyrka torde vara 
Felterus’ karta över Västergötland och Skaraborg från 1655 (fig 2). I domböckerna för 
Sandhem omtalas under 1600-talet upprepade gånger den ”stora lands- och gästningsvä- 
gen”; inte minst under 1670-talets krigsår klagas det över ”många gästningar av durchmar- 
scher” (Fredriksson 1979 s 216). På 1680-talet övertar den 2-3 kilometer kortare ”genvä
gen” över Slättäng, som nu motsvaras av riksväg 47, rollen som huvudväg. Dock uppger 
man 1686 att denna väg är besvärlig för ”djupa vägars skull” (Fredriksson 1978 s 24). Här 
avser man säkerligen hålvägar.

Ännu in på 1800-talet har man tydligen haft besvär med hålvägarna i Sandhem. Den vane 
resenären och landskapsskildraren Jonas Carl Linnerhielm beskriver hösten 1803 resan 
från den öppna Falbygden ner genom Sandhem: ”Allt är en slätt. Dessa omätliga fält äro 
merendels odlade; dock intagas de stycketals af låg ljung. Efter fem fjärdingsväg förvand
las de till backigare mark. Man tråkar då uppföre och utföre i sand. Nyss har synkretsen va-
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Fig 2. På Felterus’ karta över Västergötland 1655 syns den stora landsvägen, Eriksgatuleden, gå förbi Sandhems 
kyrka. Efter Fredriksson 1978.
The great main trackway, the Eriksgata Way, goes past Sandhem Church.
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rit omätlig för ögat. Nu är man nersänkt i en djup hålväg af sand, emellan backar af lika art, 
blott klädde af ljung, och ser ej längre än inom dessa väggar” (Linnerhielm 1806 s 105).

Fastän Eriksgatuleden länge varit uppmärksammad i litteraturen har man knappast känt 
till att det fortfarande i Kymbo och Sandhem socknar finns högst avsevärda bevarade spår 
av den i form av hålvägar. Detta trots att man lokalt av tradition kallat hålvägarna för 
Eriksgatan eller Eriksgatuleden. I antikvariska sammanhang inrapporterades förekom
sten av hålvägarna för första gången 1957 av Riksantikvarieämbetets ombud Knut Fred
riksson. Vid Riksantikvarieämbetets förstagångsinventering i Sandhem 1959 registrerades 
hålvägarna mycket summariskt, och redovisades ej på den ekonomiska kartan, eftersom 
man vid denna tid rent allmänt inte klassificerade hålvägar som lagskyddade fornlämning- 
ar - i motsats till vad som idag är fallet (Selinge 1984 s 57). Den första översiktliga karte
ringen av Eriksgatuledens hålvägar i Sandhem publicerades av Fredriksson 1973, medan 
den första dokumentationen av varje enskild hålväg genomfördes av Riksantikvarieämbe
tets fornminnesinventering 1985.

Hålvägar som säkerligen tillhör Eriksgatuleden kan spåras i ett femtontal sammanhängan
de stråk över en ca 14 kilometer lång sträcka från Smedstorp i Kymbo socken i norr till Tun- 
arp i Sandhem socken i söder (fig 3). De nu bevarade hålvägarna börjar i norr direkt vid 
övergången från Falbygdens fullåkersbygd och silurmorän till skogsbygdens sandområ
den. Därefter löper hålvägarna i mer eller mindre lös sand till övergången till det grövre 
morängruset vid Tunarp; söder därom har ingen hålväg i landsvägsstråket registrerats.

Den lokala traditionen om Eriksgatan är inte helt entydig, men det primära stråket genom 
Sandhems socken synes, från norr räknat, leda över Ljunghems mo via nr 217 och/eller nr 
223 i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister; och därefter via nr 276-275 mot Sand
hems kyrka (fig 4-5). Systemet Raä nr 218 motsvaras av ”genvägen" över Slättäng, som ju 
blev huvudväg i slutet av 1600-talet. De olika systemen Raä 218, 217 och 248 skulle kunna 
vara såväl genvägar till Jönköping som vägar från Falbygden till Tidans kvarnar.

Den sammanlagda längden av alla i Eriksgatuleden ingående hålvägar uppgår till ca 26 ki
lometer. Hålvägarna är vanligen 1-1,5 meter breda och 0,2-0,5 meter djupa; på ett ställe 
alldeles väster om Brännerisjön är en hålväg nära 4 meter djup. Antalet filer överstiger säl
lan 5-8. På två ställen, på Ljunghems mo, och vid Eket i Kymbo, är dock systemet 12-13- 
filigt, och i ett stråk väster om Krokamossen är systemet ca 20-filigt. På flera ställen är hål
vägarna skarpt V-formigt nedskurna, vilket visar att man knappast eller inte alls kunnat 
färdas med hjulfordon, i varje fall inte i just de hålvägarna. De kraftigaste kan kanske mest 
sevärda hålvägarna finns i norra delen av Ljunghems mo där systemen Raä nr 217 och nr 
218 löper samman; vidare det breda systemet väster om Krokamossen, samt väster om 
Brännerisjön (fig 6). Ett parti av hålvägssystemet öster om Sandhemssjön har nyligen utra
derats genom markberedning i samband med skogsbruk.

55



5 Km

Fig 3. De större hålvägssystemen i sydöstra Skaraborg är prickmarkerade. Eriksgatuleden kan följas från Kymbo 
ner genom Sandhem. Kvarnvägarna löper ner mot Tidan. Kvarnarna är markerade med kryss och namn. Kart
skiss L Gren 1986.
The Eriksgata Way can be followed from Kymbo down through Sandhem. The watermill tracks run down towards 
the River Tidan.
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Fig4. Hålvägssystemen i norra Sandhem. Siffrorna hänför sig till fornlämningsregistret. Kartskiss L Gren 1986. 
The hollow way network in northern Sandhem.

57



1000 m

Brännerisjön

Sandhemssjön

Sandhem

Fig 5. Husön och Eriksgatuledens sträckning norr om Sandhems kyrka. Kartskiss L Gren 1986. 
The alignment of the Eriksgata Way north of Sandhem Church.
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Fig 6. Eriksgatuleden vid Brännerisjön i Sandhem. Den djupaste hålvägen är nära 4 m djup. Foto L Gren 1985. 
The deepest hollow way is almost 4 m deep.

Mellan Sandhemssjön och Brännerisjön bör det ha funnits någon slags bro över den djupa 
ån. Det kan nämnas att Broholm alldeles norr om Stråken, där den ursprungliga landsvä
gen gått över Tidan, är belagt som namn 1530; senast då bör det alltså ha funnits minst en 
landsvägsbro i Sandhem. På några ställen, syd och sydväst om Krokamossen bör det även 
ha funnits broar eller kavelbroar, ehuru spår efter dylika nu inte kan skönjas.

Som framgår av översiktskartan (fig 4) finns det på Ljunghems mo i Sandhem spår efter 
minst fyra olika generationer landsvägsstråk, varav två i form av hålvägar. Det äldsta ut
görs alltså av Raä nr 217/223 från tiden före 1680-talet; Raä 218, synbarligen till början av 
1800-talet; den anlagda grusvägen, med väghållningsstenar, inom Raä 218 till in på 1900- 
talet, samt den nuvarande riksväg 47. Endera av systemen Raä 223 eller 217 skulle även 
kunna utgöra ett allra äldsta femte landsvägsstråk.
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Fig 7. Den nyupptäckta borgruinen Husön vid Grimstorp i Sandhem sedd från norr. Foto L Gren 1985. 
The newly discovered ruin of Husön Castle.

Husön

När förhållandena efter 1300-talets politiska oroligheter stabiliserades i och med Kalmar
unionen skapades nya länsbildningar och nya förvaltningsborgar. I litteraturen om den me
deltida förvaltningen i Västergötland har man noterat att bl a G rimstorps fögderi saknar 
borg (Ekre 1986 s 198). Historikern T A Othelius anför dock i mitten av 1700-talet en sä
gen: ”ej heller bör kungsgården Grimstorp i Sandhems sn förbigås, där en kunglig borg var 
uppförd, till vilken det kringliggande området hörde som län, såsom borgmästaren i Marie- 
stad, den vittförfarne Herr Jonas Wollin uppgiver. Men om denna har jag, då krönikorna 
tiga, icke mer att anföra” (Blomgren 1979 s 19). Grimstorps gård är belägen i Sandhems 
socken ca en kilometer nordväst om kyrkan. Vid granskning av en lantmäterikarta från 
omkring 1640 uppmärksammade Knut Fredriksson år 1977 att det på en i Sandhemssjön
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utskjutande udde, ca 500 meter öster om den nuvarande gården, stod ”Hwsööna” (Fred
riksson 1978 s 70). Som bekant associeras vanligen ”hus” i äldre bemärkelse med förvalt
ningshus eller kunglig befästning. Det visade sig att åsryggen som skjuter ut i sjön är utpla
nad till en ca 80x30-70 meter stor platå, som skärs av från land med en intill 3 meter djup 
vallgrav (fig 7). Tolkningen som borganläggning bekräftades och lämningen infördes i 
Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister i samband med revideringen 1985. Som 
framgår av översiktskartan är Flusön belägen på ett typiskt medeltida sätt, omgiven av vat
ten på flera håll. Sammantaget förefaller det troligt att Husön hör hemma bland Kalmar
unionens förvaltningsborgar; dess strategiska läge invid Eriksgatuleden stärker ytterligare 
bilden av vägens betydelse.

Kvarnvägarna

I fullåkersområdena på Falbygden har man tidigt haft otillräcklig kvarnkapacitet. Vatten
dragen är alltför små för att medge någon stordrift, och av någon anledning, kanske obe
räkneliga vindförhållanden, synes väderkvarnar inte ha utnyttjats särskilt mycket på Falan 
- berättelser om kullblåsta kvarnar finns. Följden blev att man redan under medeltiden 
sökte sig utanför den höglänta Falan till större vattendrag där kvarnar kunde uppföras. 
Vattenkvarnar som innovation introducerades i landet under tidig medeltid.

Utefter Tidans sträckning från Gimmesjön i Vättak i norr till Stråken i Sandhem i söder är 
tretton kvarnplatser kända. Det tidigaste belägget avser Norka kvarn i Vättak från 1423; 
kvarnen fanns kvar till 1916. Från 1539-47 finns de äldsta beläggen för, norrifrån räknat, 
Turaströmmen, Brokvarn, Mokvarn, Bengtsvad, Flallaströmmen, Norra och Södra Öja- 
forsen. Broslätt, Vrångevad, och Kyrkekvarn. Kvarnar från 1600-talet är Herrekvarn 
1693, och Klosterströmmen 1663 (Lundahl 1955). De flesta kvarnarna nedlades mellan 
1874 och 1920; dock finns några kvarnbyggnader ännu kvar.

Från den rikligt spannmålsproducerande Falbygden har det givetvis utgått en tämligen in
tensiv trafik till Tidans kvarnar efter varje skördesäsong. Man kan anta att det i motsatt 
riktning transporterats timmer från den skogrika Hökensås till den öppna Falan. En knut
punkt i trafiken har varit en sandig åsrygg i skogen Kymbo tall i Kymbo socken ca 5 km syd
öst om kyrkan. Förutsättningarna: intensiv trafik, lös, sandig och delvis sluttande mark 
samt förmodligen höstliga regn, har här åstadkommit vad som säkerligen utgör landets 
största sammanhängande hålvägssystem (fig 8). Hålvägarna har veterligen aldrig tidigare 
omnämnts i litteraturen. De anvisades 1984 inför Riksantikvarieämbetets reviderade forn
minnesinventering av ämbetets förra ombud Yngve Johansson, och infördes i fornläm- 
ningsregistret 1985.

Som framgått ovan har hålvägssystemet säkerligen uppstått under medeltiden. När det 
kom ur bruk är ännu inte närmare utrett, men på en lantmäterikarta, ”Delning av socken
skog 1779-89, verkställd 1790” (LMV), är de ersatta med den anlagda väg som ännu finns
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1000 m

Fig 8. Det stora hålvägssystemet på Kymbo tall. Hålvägarna löper ut i tre stråk mot Tidans kvarnar. På mittpartiet 
är systemet 35-filigt. Kartskiss L Gren 1986.
The large hollow way network in Kymbo tall. The hollow ways separate into three bransches which run towards the 
mills of the River Tidan. The middle section of the complex consists of 35 lanes.
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Fig 9. Riksantikvarieämbetets in venterare Mana Petersson vid en av Sandhems över 360 hålvägar med en 
manlagd langd av ca 41,5 km. Här en hålväg till Öjaforsens kvarnar. Foto L Gren 1985 
A hollow way leading to the mills of Öjaforsen.

sam-

kvar. Där systemet är som mest förtätat anges: ”Sandmoen wid Qwarnewägen”. Den an
lagda grusvägen kallas fortfarande ”Kvarnvägen” lokalt.

Sett från Falbygden förgrenar sig hålvägarna åt tre olika håll: ett nordligt stråk mot Norka, 
ett rakt fram mot Brokvarn, och ett sydligt stråk mot Hallaströmmen och de övriga kvar
narna söderut.

Det stora hålvägssystemet i Kymbo omfattar drygt 23 kilometer hålväg fördelade på om
kring 180 hålvägar. De är vanligen 0,2-0,5 meter djupa, som mest intill 1,5 meter djupa. 
På ett flertal ställen är systemet mer än 5-filigt och på ett par ställen mer än 10-filigt. På det 
bredaste stället är systemet inte mindre än 35-filigt, vilket torde vara helt unikt. Till största 
delen löper hålvägarna på själva åsryggen, men i syd löper de ut över halvsank mark. En 
märklig detalj i systemet är att från det sydgående stråket löper det tillbaka ett par kraftiga 
hålvägar till mellersta stråket.
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Trots att systemet nu ter sig mycket stort har det ursprungligen varit ännu större, men det 
är kraftigt skadat på flera ställen, dels av torpbebyggelsen från slutet av 1700-talet och 
1800-talet, och dels av en större och flera mindre grustäkter. Helt nyligen har även ett fler
tal hålvägar nästan helt utraderats genom markberedning; verkningarna av det moderna 
skogsbruket framgår här klart.

Förutom hålvägarna på Ljunghems mo i Sandhem (Raä 137) och det stora systemet i Kym- 
bo finns det framme vid flera av kvarnplatserna mycket kraftiga hålvägar. Mellan Halla- 
strömmen och Vrångevad finns det vidsträckta system (fig 9). Till de djupaste och flerfili- 
gaste kan räknas ett par system invid den allmänna vägen, 0,3 respektive 2 kilometer nord
öst om Herre kvarn, med intill 3 meter djupa och 17-filiga hålvägar.

Sammanfattning

Hålvägssystemen i Kymbo- och Sandhemsbygden ger genom sin stora omfattning en unik 
bild av forntida samfärdsel, såväl beträffande en viktigare landsväg som regionalt betydel
sefulla brukningsvägar. Eftersom det finns ytterst få och knapphändiga uppgifter om re
sandet i äldre tid, måste det anses vara av största intresse när en tidigt skriftligt belagd 
landsväg som Eriksgatuleden ännu kan studeras i ett förhållandevis intakt skick. Att man 
numera klassificerar hålvägar som fornlämningar illustrerar också tydligt nödvändigheten 
av en reviderad fornminnesinventering.
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Summary

During the 17th century the Swedish road network was improved to accomodate heavier 
traffic with wheeled vehicles, but it was not until the 18th century that roads were gravelled 
and provided with ditches. Prior to this, even public roads consisted of simple paths on 
which carriages could seldom be used. If the ground slopes and is comprised of loose soil, 
intensive traffic causes erosion, carving tracks called hollow ways into the ground. In cer
tain circumstances networks of very deep, multi-lane hollow ways can arise.

In 1985 the Survey of Ancient Monuments at the Central Board of National Antiquities re
gistered almost 90 km of hollow ways in the south-east of Skaraborg County. Most of the 
hollow ways are sections of the ancient trackway from Jönköping to Skara called the 
“Eriksgata Way” or of local tracks from the Falköping area to the watermills along the Ri
ver Tidan. Eriksgata is the name given to the ceremonial journey undertaken by a newly
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crowned king in the past. As early as around 1129 a king is reported to have travelled from 
Jönköping towards Skara during an eriksgata; he probably travelled along the great main 
trackway of which mention is made several times during the Middle Ages after this event, 
and which appeared on a map for the first time in 1655. Over a distance of 14 km from the 
Falköping area in the north to Sandhem in the south, the Survey of Ancient Monuments 
has registered a number of hollow ways belonging to the ancient Eriksgata Way. Together 
the individual hollow ways amount to 26 km in length. These hollow ways are generally 1-
1.5 m wide and 0.2-4 m deep, usually consisting of several (up to 20) lanes. They are often 
sharply v-shaped in cross-section, showing that carriages could not travel along them. As 
the alignment of the track has been changed several times, there are now up to four or five 
different generations of this main trackway, two or three of which are hollow ways. A sur
vey of the area adjacent to the Eriksgata Way also revealed rem, .ins of a previously unregis
tered medieval castle near a bailiff’s farmstead. This is probably connected with the strate
gic significance of the track. The other large complex of hollow ways in the region consists 
of tracks from the fertile agricultural area round Falköping to the mills of the River Tidan, 
which are documented from the early 15th century; however, watermills have existed in 
Sweden since the early Middle Ages. Many tracks converged on a sandy ridge in the parish 
of Kymbo where c. 180 hollow ways with a total length of approximately 23 km are now 
preserved. At the widest place, where the network separates into three main branches, no 
fewer than 35 hollow ways run parallel to each other. This is by far the largest known hol
low way network in Sweden. These large hollow way systems are probably unique in Swe
den, and they provide an important picture of communications in the past. Hollow ways 
are now classified as legally protected ancient monuments, a fact which also illustrates the 
necessity of a revised archaeological survey.
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Lämningar efter lågteknisk järnframställning

Lars-Erik Englund

Inledning

Föreliggande uppsats är en omarbetad och kompletterad version av uppsatsen ”Inventory 
of Iron Production Sites” (Englund 1985). Syftet är att befrämja ett intresse bland hem
bygdsföreningar och privatpersoner för inventering av järnframställningsplatser samt att 
beskriva en metod som är lämpad för ändamålet.

Inventeringshistorik

Efter snart 50 år av centralt styrd fornminnesinventering skulle man kunna tro att vi fått en 
heltäckande bild av Sveriges järnframställningsplatser. De senaste årens rön visar defini
tivt att så inte är fallet. Detta är också naturligt, då fornlämningskategorien relativt sent 
upptogs på inventeringsprogrammet (Winberg 1978:93 ff). Bara under 1980-talet har i 
samband med riksantikvarieämbetets revideringsinventeringar en mängd fram till nu 
okända järnframställningsplatser registrerats i bl a Gästrikland, Hälsingland, Västergöt
land och Småland. En del av dessa har framkommit genom privata inventeringar. Intensiva 
sådana har på senare år bedrivits i trakterna avTaberg, Tranemo och Götene. Även tidiga
re har privata initiativ bidragit till ökad kunskap om områden med omfattande järnhante
ring. John Nihlén i sydvästsverige (1932 och 1939) och Sven Nöjd i gränsbygderna mellan 
Halland, Skåne och Småland (se Wedberg 1981) är kanske dem man tänker på i första 
hand. Skall någon nämnas när det gäller Västergötlands äldre järnforskning är det Gösta 
Ahlström, som bl a via ett tidningsupprop fick människor att meddela sig med honom an
gående fyndplatser för järnslagg (1970). Alla dessa ”nya” platser är numera registrerade i 
fornlämningsregistret där ökningstakten, tillskottet, uppskattningsvis överstigit 100 järn
framställningsplatser varje år under 1980-talet. Ingen minskning förväntas i antalet regi
streringar de närmaste åren, många järnframställningsplatser återstår att upptäcka.
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Riksantikvarieämbetets inventering och lokala 
intensivinventeringar

Vad beror dessa talrika upptäckter på? Framför allt på inventeringsmetoden; dels karak
tären av intensivinventering i privat regi, med satsning på enbart en fornlämningskategori 
och dels på en arbetsintensivare rekognosering med hjälp av redskap i stället för ren oku- 
lärbesiktning, dvs att enbart lita till vad som syns ovan mark.

Riksantikvarieämbetets tidigare mindre goda resultat på detta område är egentligen en 
fråga om för knappa resurser. Inventeraren har för lite tid till förfogande i förhållande till 
vad som egentligen krävs för ett gott resultat. Tidsåtgången är i första hand beräknad are- 
ellt och med ledning av vad som redan finns i form av de vanligaste fornlämningstyperna, 
såsom gravfält, boplatser, hällristningar och liknande. Arbetstakten varierar från omkring 
1 km2/anställningsdag i Mellansverige till omkring 4 km2/anställningsdag i norrlandslänen. 
Hela den disponibla tiden används inte heller enbart till rekognosering av nya fornläm- 
ningar. 11 ex en centralbygd åtgår större delen av tiden till ombesiktning och revidering av 
den antikvariska bedömning som gjordes vid förstagångsinventeringen, som pågick mellan 
1938 och 1977 (Selinge 1969). I en socken med 200 registreringar åtgår omkring 20 arbets
dagar för att enbart revidera de tidigare kända fornlämningarna.

Det vill säga, om man fortsätter tankeexperimentet, att i en socken eller arbetsområde 
med 92 km2 yta och med en arbetstakt av 1 km2/anställningsdag (92 anställningsdagar) 
bortgår om man räknar för månaderna juli, augusti och september, 20 lördagar och sönda
gar, 2 resdagar, ca 8-10 granskningsdagar och 1-2 exkursionsdagar. 53 arbetsdagar åter
står. Den nyrekognosering som görs under de 20 dagarna med enbart gamla lokaler kan in
te i praktiken men i detta tankeexperiment anses som försumbar så att det återstår ca 33 
dagar för nyrekognosering, dvs arbetstakten har ökat till 2,8 km2 per kvarstående arbets
dag. Om man därtill lägger excerptgenomgångar, besök på museer och bibliotek för kom
pletterande excerpering, kontakter med hembygdsrörelsen, överföringar av fyndplatser, 
studium av lantmäteriakter för lokalisering av avhysta bytomter o d samt att optimala in- 
venteringsförhållanden råder under höst och vår så inser man att utrymmet för t ex järn
hanteringens lämningar i normala fall är ytterst begränsat. Man kan också nämna att de 
vanligaste fornlämningarna ligger i huvudbygderna med utlöpare i sidodalgångarna och in
te i utmarken, dit järnframställningsplatserna i regel är lokaliserade. Kategorin tillhör 
dessutom inte dem som tidigare prioriterats. Av tradition har fornminnesinventeringen all
tid haft en medveten tyngdpunktsförskjutning mot gravar och gravfält.

Det finns en uppfattning, som enligt min åsikt är diskutabel, men som innebär att "nya" 
fornlämningar vid revideringen påträffas i första hand i samma områden där de tidigare 
kända finns. Detta antagande äger riktighet när det gäller t ex höggravfält, i mindre grad 
när det gäller t ex stensättningar av äldre järnålderskaraktär, och inte alls när det gäller 
järnhantering eftersom denna knappast var känd i stora områden av Sverige efter första
gångsinventeringen (Tranemoområdet t ex). Denna uppfattning är därför inte heller nå
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gon allmänt gällande ”tumregel”, utan all inventering fordrar en flexibel planering i förhål
lande till både olika områdens karaktär och tillgängliga resurser.

Alla fornminnesinventeringar som har karaktären av intensivinventering har således ut
omordentliga möjligheter att lyckas bättre än riksantikvarieämbetets. Detta beror i fösta 
hand på att man i motsats till ämbetet selektivt kan satsa på en fornlämningskategori och 
lämna alla andra därhän. Man kan peka på andra områden än järnhantering där intensivin
ventering varit mycket framgångsrik. Som exempel kan nämnas Sven-Gunnar Broström 
och hällristningarna i Nyköpingsområdet, Lars Liedgren och husgrundsterrasserna i nord
östra Hälsingland, många hembygdsföreningars insatser vid inventering av torplämningar 
eller Umeåstudenterna och deras inventeringar av stenåldersboplatser i övre Norrland.

Intensivinventeringar efter järnframställningens lämningar utförda av Östen Knutsson, 
Tore Pettersson mfl i Tranemoområdet (Holmberg mfl 1984), Elisabet och Mac Key i 
Vättlösaområdet (Key 1983) Lennart Gustavsson m fl i Tabergsområdet (Gustavsson 1979 
och 1982) har visat att mycket goda resultat kan uppnås om intresset finns och om invente
ringsmetoden är den rätta.

Inventeringsmetoder

Metoden är mycket viktig i sammanhanget. Den inventeringsmetod som riksantikvarieäm
betets fornminnesavdelning normalt är hänvisad till, den s k okulärbesiktningen, är i prak
tiken otillräcklig för lokalisering av vissa typer av järnframställningsplatser i skogsområ
den, runt myrar och sjöar eller i anslutning till rödj ordsmarker. Den måste kompletteras 
med olika typer av redskap. Fram till början av 1960-talet gav man på riksantikvarieämbe
tet mycket låg prioritet till registrering av järnslagg. En ändring kom till stånd i samband 
med att Dalarna började inventeras 1963 (Winberg 1978).

En annan faktor som i hög grad bidragit till att inventeringsresultatet inte varit det bästa 
för järnframställningsplatserna är att vi inte förrän till helt nyligen börjat förstå att kol- 
ningsgroparna är mycket äldre än vad vi tidigare antagit och dessutom att dessa i regel lig
ger i anslutning till äldre järnframställningsplatser. Denna kunskap är av grundläggande 
betydelse för inventeringens resultat, och det är bl a detta som leder till antagandet att 
många järnframställningsplatser ännu är oupptäckta.

I det följande beskrivs den utrustning som man bör ha tillgänglig vid intensivinventering, 
hur man går tillväga, samt något lite om de lämningar man kan träffa på. De exempel som 
återges är i huvudsak hämtade från Tranemo socken, där jag sommaren 1984 hade förmå
nen att samarbeta med Östen Knutsson och några av hans kolleger i hembygdsföreningen.

Järnframställningsplatsernas utseende och karaktär kan visserligen skifta något från områ
de till område men i princip är lämningarna efter s k lågteknisk järnframställning desamma

69



i olika delar av Sverige. Jag kommer i det följande att bortse från de gravfältsbundna och 
åkerbygdsbundna järnframställningsplatserna och enbart redogöra för de speciella förhål
landen som råder i utmarkerna, där lämningarna inte sällan är svårast att upptäcka.

Malmbildning

En första förutsättning för järnframställning är givetvis att det i området ifråga finns någon 
form av järnmalm. De järnmalmstyper vi talar om i samband med lågteknisk järnhantering 
är sjö- och myrmalm, som är djupfällda järnockror, och rödjord som är en ytfälld järnock
ra, i likhet med den järnmalm man ibland kan se i diken och bäckar. Dessa har i princip ett 
likartat bildningssätt.

Vilka processer som ligger bakom malmbildningen och varför denna pågår i vissa områden 
och inte i andra är oklart. Att chansen för malmbildning ökar i områden med järnförande 
berg är otvetydigt. Järnföreningar finns också i de lösa marklagren, eftersom berggrunden 
sakta bryts ner genom erosion. Istidens effekt på underlaget medförde att moränen kom 
att innehålla stora mängder järnföreningar, sk järnhumater, som efter hand har urlakats 
och fortfarande urlakas och transporteras med grundvattnet för att anrikas till malm i sjöar 
och myrar. Nybildingen av malm pågår ständigt. Att malmbildning ej pågår i kalkrika om
råden är ett mera osäkert antagande. Lokalt bildas det malm även i dessa områden, t ex på 
Gotland (Ryden 1979:12), i Mälaren (Mattsson 1979:31 f) och i Jämtland (Magnusson 
1974:9).

Indikationer på att marken eller vattnet kan vara järnhaltigt är förutom de synliga, rödbru
na avlagringarna också notblomster och oljig vattenyta. Notblomster (Lobelia dortmanna) 
trivs i näringsfattiga sjöar, ofta sådana med sjömalmer, och man kan därför se blommorna 
som en indikation på sjömalm. Oljig vattenyta, orsakad av bakterier, i ett dike med stilla
stående vatten från t ex en utdikad myr brukar, enligt en äldre tradition, betyda att myren 
innehåller malm (Östen Knutsson, personligt meddelande).

Det finns talrika exempel på att man gjort järn på järnålderns boplatser, t ex i Gästrikland. 
Boplatserna ligger i en annan miljö än där råvaror finns och det är således inte uteslutet att 
man transporterat råvaran till boplatsen och gjort järnet där. Till övervägande del torde 
man dock kunna utgå ifrån att järnet i regel tillverkades nära malmen, för undvikande av 
onödiga transporter. En annan nödvändig råvara, kolet, talar också för att järnets tillverk
ning var förlagd till utmarksområdena. Att man som i Tranemo har flera näraliggande 
järnframställningsplatser inom några begränsade områden förklaras kanske mera av god 
tillgång på kolningsved än på malm.

Man bör alltså i första hand eftersöka järnframställningsplatserna där råvaran, malmen 
finns. Det är emellertid inte på något vis självklart var den finns, tvärtom kan man aldrig 
vara riktigt säker (såvida det inte redan finns kända slagglämningar i området). Små mäng
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der järnföreningar finns alltid i de övre marklagren. Vi vet väldigt lite om hur utdikningar 
och andra ingrepp i naturen påverkar betingelserna för malmbilding. Vi vet ännu mindre 
om vad som händer i en myr på lång sikt. Att det fanns malm i en myr för tusen år sedan 
är ingen garanti för att det finns malm där nu, eller omvänt. Det är oklart vad som hände 
i en myr om den t ex torrlädes på 1800-talet. Degenereras malmen, upplöses och urlakas 
den och försvinner till någon annan myr via grundvattnet?

Viking Wedberg är av den uppfattningen att rödjord är en definitiv bildning, dvs när den 
väl är bildad degenereras den inte (1984:11). Detta är rimligt med tanke på att rödjorden 
är en ytfälld järnockra som inte påverkas av grundvattnet när den väl är bildad.

Begreppet malm är ekonomiskt betingat. Från den aspekten existerar malm egentligen in
te förrän järnföreningarna bildar sammanhängande klumpar eller områden som är bryt- 
värda.

Malmbildningsfrågorna är svåra och det kanske är lättare att inrikta sig på den lämning 
som i regel är den tydligaste indikationen på att en järnframställningsplats finns i området, 
nämligen kolningsgropen. Det är den lämning man först ser och i många järnframställ- 
ningsområden ofta även den enda man ser utan andra hjälpmedel än ögat. I närheten finns 
eventuellt flera kolningsgropar och i så fall är det möjligt att man kommit en järnframställ
ningsplats på spåren.

Kolningsgropar

En god idé är att studera traktens orienteringskartor. Det kan vara så att en noggrann kart- 
rekognosör har prickat in kolningsgropar på kartorna (vilket dock inte görs av alla rekog
noserer). Detta var fallet i Tranemo och det gav Östen Knutsson och hans inventerarkolle- 
ger god hjälp när man anade att ett samband fanns mellan slaggvarp och kolningsgropar. 
Mellan sommaren 1982 och senhösten 1984 påträffades inte mindre än 133 slaggplatser, 
huvudsakligen slaggvarp, i den del av Kinds härad som man intresserade sig för. I juli 1986 
var det totala antalet slaggplatser uppe i 151 (siffran är antagligen för låg eftersom materia
let från riksantikvarieämbetets inventeringar 1984-85 inte är genomgånget i sin helhet). 
Kolningsgroparna är ännu så länge oräknade men har uppskattats till ca 800 stycken (Öst
en Knutsson, personligt meddelande). Kolningsgroparna har om de utritats på oriente- 
ringskartorna markerats med tecknet för ”liten grävd grop”, vilket inte hindrar att man 
också kontrollerar gropar med tecken för ”liten naturlig grop”, särskilt om det ligger några 
på rad. I sammanhanget kan nämnas att Göte Johansson, rekognosör för orienteringskar- 
torna i Tranemoområdet, bidragit med både slaggvarp och kolningsgropar till den numera 
ganska omfattande statistiken för Kinds härad.

I genomsnitt brukar det i Kind finnas två-fyra kolningsgropar till varje slaggvarp. En av 
dessa ligger i regel mycket nära slaggvarpet. Det är sällan som någon kolningsgrop ligger
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längre bort än 100 m från varpet. Kolningsgroparna är oftast kvadratiska, andra former 
kan förekomma. Storleken varierar mellan 2x2 m och 4x4 m. Djupet kan variera från 
några decimeter (igenrasad eller delvis igenfylld) till en dryg meter. Alla har en mer eller 
mindre tydlig vall runt kanten, bestående av från gropen uppkastad jord.

Mellan ugnsplatsen och kolningsgropen, särskilt nära den senare, är jorden vanligen sot- 
färgad av tappat och nedtrampat kol. Denna iakttagelse underlättar valet av sökriktning 
efter det förmodade slaggvarpet. En intakt och ej inrasad kolningsgrop är lätt att skilja från 
en dito fångstgrop av norrländsk typ. Storlek, form och vall kan vara likartade men botten
profil och djup skiljer sig. Fångstgroparna är ofta mer än 1,5 m djupa, i enstaka fall upp till 
2 m djupa, och bottenplanen är i regel rektangulära. Kolningsgroparna har i oskadat skick 
kvadratiskt bottenplan. Dessutom ligger fångstgroparna också i system, i rader, medan 
kolningsgroparna ligger mera oordnat. Fångstgropar för varg av syd- och mellansvensk typ 
är i regel större och har ej sällan bevarad kallmur.

Antalet kända kolningsgropar i Tabergsområdet uppgick redan för ett par år sedan till 720 
stycken (Gustavsson 1984:29) och i Gävleborgs län registrerades närmare 900 stycken i 
samband med riksantikvarieämbetets revideringsinventering av länet 1981-1983 (Jensen 
1985).

Fig 1. Principskiss av fångstgrop och kolningsgrop. 
Diagrammatic sketch of fall-pit and charcoal-burning pit.
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Fig 2. En av 800 kända kolningsgropar i Kinds härad, Västergötland. Foto Rune Flolmberg. 
One of 800 known charcoal-burning pits in Kind District.

Fig 3. Undersökning av kolningsgrop i Axamo, Sandseryds sn, Småland. Foto L-E Englund. 
Excavation of charcoal-burning pit at Axamo.
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Fig 4. Urschaktat slaggvarp på Sörbygravfältet. Årsunda sn, Gästrikland. Foto L-E Englund. 
Slag heap removed by excavation in the Sörby cemetery.

Slaggvarp
Ibland är slaggvarpen tydliga och lätta att känna igen, men vanligen är de mycket svåra att 
hitta, och lokaliseringsbara endast med hjälp av redskap. Ett slaggvarp är en dumphög be
stående av restprodukter från järnframställningen och borde av den anledningen inte ha 
någon speciell form. Trots detta kan man ibland se, vilket är särskilt vanligt i Tranemo- och 
Tabergsområdena, att varpen är lätt krökta, giffelformade. Eftersom formen upprepar sig 
kan man antaga att den uppkommit genom ett speciellt arbetssätt, eller genom ugnens eller 
bälgarnas placering. Den här varptypen har visat sig innehålla dubbelugnar (Gustavsson 
1982).

I sämsta fall ligger all slagg övertorvad under flat mark, utan någon synlig förhöjning i 
markytan. Mycket vanligt är att slaggvarpet ser ut som en rotvälta men att det inte ligger
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orienterat som dessa. Rotvältorna ligger vanligen orienterade åt samma håll, vinkelrätt 
mot den förhärskande vindriktningen. Om slaggvarpet ligger i samma riktning så är detta 
sannolikt slumpartat.

Under torven kan varpet vara svart (sotblandad jord) eller rött (rostad magnetisk rödjord; 
möjligen oreducerad malm) mellan slaggstyckena. Av de orörda slaggvarpen i Trane- 
moområdet är de röda 4-9 m långa och 2-4 m breda. Höjden överstiger sällan 0,5 m. De 
svarta kan vara större, i några fall betydligt större. I en del varp kan det på ytan finnas eld- 
sprängda stenar och någon gång ser man uppstickande stenhällar, möjligen rester efter en 
ugn. Slaggvarpen brukar vara kraftigt övertorvade eller övermossade. 1 en del fall kan man 
se att växtligheten är annorlunda på varpet än runtomkring. På Enekullen vid Örsås kyrka 
i Västergötland ses på sensommaren en kraftig klövermatta på slaggvarpen medan omgi
vande mark är gräsbevuxen.

Slaggen av lågteknisk typ har samma färg på ytan som det övriga varpinnehållet, dvs rost
röd i ett rödj ordsvarp och svart i ett svartjordsvarp, medan den medeltida och historiska 
hyttslaggen bl a består av ofta vackert blå och gröna, glasartade silikatstycken. I Tabergs- 
området har man konstaterat att området omkring en myrmalmsugn domineras av mörka 
färger, och området vid en rödj ordsugn av röda (Gustavsson 1984:29). I färskt brott är 
slaggen metalliskt blygrå i båda fallen. Ytligt i slaggvarpet förefaller slaggstyckena vara 
mindre (1-10 cm stora) än längre ner. De är kompakta med små porer och har varierande 
flutenhet. Kol- och gräsavtryck är vanliga, och rörformiga håligheter kan iakttagas i ensta
ka fall. 1 alla slaggvarp påträffas också slaggstycken med vidsittande, rödbrända rester från 
ugnens lerinfordring.

Ugnar

Ugnarnas placering indikeras möjligen av de tidigare nämnda stenhällarna. På invente
ringsstadiet är det dock svårt att generellt hävda att ugnens/ugnarnas placering varit där 
slaggvarpet nu är. Dubbelugnarna som framkommit vid undersökningarna i Tabergsområ- 
det (Gustavsson 1982) stöder en sådan tanke. Å andra sidan påträffades ugnslämningar 
strax utanför varpet i samband med undersökningarna i Vättlösaområdet (Magnusson- 
Millberg 1983). Det vanliga i Götaland är att man inte finner ugnsresterna förrän i sam
band med en arkeologisk undersökning. En mycket intressant konstruktionsdetalj som 
framkom vid undersökningarna på Asamon, Småland, var att ugnarna var mulltimrade 
(Thålin - Bergman 1985:38), något som man normalt förknippar med hyttor från den bergs
historiska epoken. Ugnstypologiska sammanställningar har gjorts av flera forskare. Här 
hänvisas till den för svenska förhållanden mest relevanta, av Inga Serning (1979:31-32).
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Fig 5. Undersökning av järnframställningsplats i Axamo, Sandseryds sn, Småland. Dubbelugnar 
i slaggvarp. I bakgrunden skymtar en undersökt kolningsgrop. Foto L-E Englund.
Excavation of iron-production locality. Double furnace in a slag heap.

Fig 6. Blästermunstycke, ytligt beläget i gravhög. Sörby, Årsunda sn, Gästrikland. Foto L-E Eng
lund.
Nozzle from bellows, found in the surface layer of a burial mound.
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Gropar
När Tranemo fornminnesinventerades 1984 påträffades vid ett tiotal slaggvarp gropar som 
var 1-3 m i diam och 0,1-0,3 m djupa. Dessa låg på ett avstånd av 1-3 m från varpens kant, 
alltid centralt och i varpets innerböj (i de fall där varpets krökning gick att avgöra). Even
tuellt kan det röra sig om arbetsgropar eller bälggropar. Motsvarande gropar har påträffats 
i Röda Jorden, Västmanland och i Bergviken- och Marmenområdena i Hälsingland med li
kartad tolkning med avseende på funktion (Wedberg 1984:11 och Karlsson 1985:115). 
Även på ett avstånd av ungefär 10-15 m från varpet observerades enstaka gropar som 
också dessa var förhållandevis små. Möjligen kan det vara fråga om härdgropar eller smi- 
desgropar, ässjor. På en undersökt järnframställningsplats vid Lilla Korssjön i Älgarås 
socken, Skaraborgs län, har man påträffat smidesgropar i direkt anslutning till ugnarna. 
Även i övrigt var denna plats rik på anläggningar från järnhanteringen. Man har kunnat be
lägga samtliga komponenter från järnframställningsprocessen, från malm till järn (Mill- 
berg 1985:27).

Fällstenar

Den slaggbemängda järnklump man erhöll efter avslutad blåsning måste bankas fri från 
slagg medan den fortfarande var varm, vilket kunde göras på en fälisten. Denna är normalt 
betydligt större än ett modernt städ. Om man hittar små järnspån eller fragment av järnhal- 
tig slagg, s k fällslagg på stenens yta eller under mossan runt stenen kan man vara tämligen 
säker på att det just är en fälisten man funnit. Om fälistenen ligger i ursprungligt läge vän
der den en flat sida upp och den är alltid belägen i omedelbar närhet till slaggvarpet. De 
kan variera ganska mycket i storlek. I Tranemo registrerade fällstenar var från 0,3-0,5 m 
stora till den största som var 1,0-1,5 m stor. Ingen var högre än 0,3 m och samtliga var 
mossbevuxna.

Rostningsplatser

Svårast att upptäcka på en järnframställningsplats är malmupplaget eller rostningsplatsen. 
Rostningsplatsen brukar vara helt övertorvad och den påträffas i regel slumpmässigt när 
man söker efter slagg. Den rostade rödjorden är magnetisk och mörkrödare än den orosta
de. Rödjord i naturligt tillstånd är omagnetisk. Rostningsplatserna ligger för det mesta nä
ra slaggvarpen, vilket delvis kanske beror på att det endast är där man söker. I den mån det 
kan förekomma en uppdelning mellan rostningsplats och malmupplag får man föreställa 
sig att malmupplaget ligger nära blästerugnen, dvs i närheten av slaggvarpet, medan rost
ningsplatsen ligger nära råvaran, förmodligen vid myren eller sjökanten. I de flesta fall tor-
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de man dock kunna utgå ifrån att dessa båda platser sammanfaller. I botten på en rost- 
ningsplats kan man ibland se en kol- och sotrand. Iakttagelsen styrker antagandet att det 
verkligen rör sig om en rostningsplats.

Den rostade rödjorden är mycket magnetisk. Den fastnar till 100% på en magnet. Ett ros
tat malmlager kan breda ut sig på några kvadratmeter och ha en tjocklek på upp till 10 cm, 
vanligen är det dock bara fråga om ett tunt skikt av rostad malm.

Det är inte helt säkert att man träffar på en rostningsplats/malmupplag vid varje slaggvarp. 
Troligen har man använt samma rostningsplats för flera ugnar, en tanke som styrks av för
delningen mellan rostningsplatser och slaggvarp i det s k industriområdet i Tranemo. Dock 
påträffades tre rostningsplatser/malmupplag runt ett ensamliggande slaggvarp i ett annat 
område (Englund 1985).

Sandhögar

Mot slutet av inventeringssäsongen 1984 registrerade vi en järnframställningsplats i Trane
mo, som vid slaggvarpets ena ände hade en övertorvad hög, 3 m i diam och 0,7 m hög. Så 
vitt man kunde se med jordsonden bestod högen enbart av sand och grus. Möjligen är sand
högen sentida och saknar sammanhang med järnframställningen, men det ensliga läget in
till en myrkant och det påtagliga rumsliga sambandet med övriga lämningar på järnfram- 
ställningsplatsen gör att man gärna vill tro att sandhögen är från samma tillfälle som övrig 
hantering på platsen. Hur har i så fall högen uppstått? Eftersom naturlig rödjord är ganska 
kiselsyrerik, är det troligt att den måste anrikas för att bli duglig malm. Den rostade, mag
netiska rödjorden i ett malmupplag innehåller betydligt mindre kvarts än den orostade 
rödjorden. Naturlig rödjord är kornig och den rostade/anrikade är pulvrig. Med hjälp av 
flotation är det möj ligt att separera j ärnpartiklar från kvartskorn. Har man anrikat rödj or
den för att få fullgod malm är det inte uteslutet att sandhögarna är ett slags avfallshögar 
från sådan verksamhet. En annan tolkningsmöjlighet gives av de undersökningar som Gert 
Magnusson genomfört i Jämtland. Han påträffade ugnsrester i en sandhög och tolkade an
läggningen så att sanden utgjort fyllning i en mulltimmerskonstruktion som omgivit ugnen 
för isoleringens skull (Gert Magnusson, personligt meddelande).

Rännor

Vid tillverkning av Falu rödfärg extraherades färgpigmentet ur rödjorden med hjälp av flo
tation. Hur den eventuella anrikningen gick till inför järnframställningen är det svårt att 
veta. Kanske i kärl, kanske i skinnsäckar eller varför inte i rännor. Om man lägger en näve 
naturlig rödj ord i en svagt sluttande träränna och låter vatten långsamt strömma genom
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Fig 7. Enekulien vid kyrkan i Örsås sn, Västergötland, med fem slaggvarp, varav tre kan skönjas 
på bilden. Dessa är belägna under vegetationstäckets mörkare delar, där klövern växer tätare än 
på omgivande mark. Foto L-E Englund.
Three slag heaps situated below dark-coloured patches in the vegetation coverage.

Fig 8. Ränna i sluttning och i omedelbar anslutning till järnframställningsplats med slaggvarp och 
kolningsgropar i Tranemo sn, Västergötland. Foto L-E Englund.
Channel in a slope, directly adjacent to iron-production locality with slag heaps and charcoal-burn
ing pits.
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rännän, följer lätta partiklar, t ex de mycket små järnpartiklarna, med vattnet till ett upp- 
samlingskärl, där järnpartiklarna sedimenterar och det överblivna vattnet rinner över kan
ten på kärlet eller uppsamlas för att återanvändas igen. Alternativt kan vattnet med partik
larna silas genom ett lagom tätt linnetyg. Vid inventeringen i Tranemo påträffade vi flera 
rännor, alla i nära anslutning till några av järnframställningsplatserna.

Rännorna förmodades från början vara tjärdalar, eftersom sådana också fanns i området. 
Tjärdalarna är 10-15 m långa rännor belägna i sluttning. De har i botten ett sotsvart tjär- 
skikt bevarat på granbarken, som utgjorde rännans bottenmaterial. I de mycket tydliga 
kantvallarna finns gott om kolstybb. I den nedre änden av en sådan rännformig tjärdal 
finns också en grop, där tj äran kunde uppsamlas. Men, dessa klara indikationer på en tj är- 
dal fanns inte vid alla rännor. De som låg vid slaggvarpen var kortare, inte så djupa, de låg 
i flackare sluttningar och det fanns inget kol och sot vare sig i eller utanför rännan.

Rännornas funktion är oviss, men någon form av anrikning verkar trolig med tanke på den 
synbarligen höga järnhalten i den rostade malmen. Sandhögarna och rännorna observera
des sent under inventeringssäsongen, varför det inte går att uttala sig om hur pass frekvent 
de förekommer på järnframställningsplatserna, och följaktligen inte heller om de före
kommer i andra sammanhang och i områden utan slagglämningar. Att man lärt sig anrika 
malmråvaran redan i förhistorisk tid håller Viking Wedberg för troligt mot bakgrund av 
undersökningarna i Röda Jorden (1984:11).

Övriga anläggningar

Ytterligare typer av anläggningar har ännu inte påträffats i Tranemoområdet. Lertag och 
malmtäkter hör till de lämningar som under gynnsamma förhållanden skulle kunna påträf
fas. I Lerdalaområdet har man i samband med arkeologiska undersökningar av några väl 
bevarade järnframställningsplatser även funnit rester av övernattningskojor och rastplat
ser (Magnusson 1983:31). Vid Lilla Korssjön undersöktes också resterna av en förmodad 
smedja. I samma undersökningsområde fanns smidesgropar, vilka visade sig innehålla red
skap som mejslar, punsar, knivar och spett. Även ett ämnesjärn påträffades (Millberg 
1985:27).

Redskapen

Vid inventering av järnframställningsplatser bör de redskap som kan komma ifråga i första 
hand vara lätta att bära med sig. Man bör om möjligt anpassa utrustningen till det egna om
rådets karaktär. Jordsonden är lätt att arbeta med, särskilt i rödjordsområden avslöjar den 
snabbt färgskiftningarna i de övre marklagren. Jordsond använder man sig av i Tabergsom-
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Fig 9. Tore Pettersson och Östen Knutsson vid ett av de många slaggvarpen i Valhyttan, Tranemo sn, Västergöt
land. Observera de för slagginventering lämpliga redskapen. Foto Gösta Danielsson, Västgötademokraten. 
Note the instruments suitable for registering slag heaps.

rådet med gott resultat (Gustavsson 1984:29). Östen Knutsson har konstruerat jordsonden 
på så sätt att en metallsticka, ca 0,3 m lång kan skjutas ner genom handtaget och röret. 
Stickan tjänade två syften, dels att peta den fastnade jorden ur sonden och dels att känna 
efter slagg när en rostfärgning var lokaliserad. Man kan, efter träning, höra skillnad på om 
stickan skrapar mot en sten eller mot en slaggbit. Ar man ändå osäker kan man med lätthet 
avgöra saken med en liten planteringsspade som är mycket lätt att bära med sig. Även en 
vanlig spade eller hacka kan vara väl så effektiv, om än något arbetssammare att bära med 
sig. Med magneten skiljer man lätt rostad malm från naturlig rödjord eftersom den förra 
är magnetisk men inte den senare.
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Fig 10. Planskiss över jänframställningsplats. 
Sketched plan of iron-production locality.
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Registreringen

Kartredovisning och beskrivning bör ske enligt de normer som tillämpas vid riksantikva
rieämbetets inventering (Selinge 1969).

I det följande lämnas ett konstruerat exempel på en fullständig beskrivning enligt riksan
tikvarieämbetets normer för fornlämningsregistrering på grundval av uppgifter från olika 
platser.

Socken: Tranemo Nr: 1 Ek kartblad: 6D 4a Järna
Art: Järnframställningsplats 
Antal: 1
Fastighet: Algutstorp 
Namn: Blästerbacken

Orientering: 1) 10 m V om myrkant (N-S), 22 m N om stig (Ö-V) samt 8 m Ö om elled- 
ningsgata (N-S). 3) 45 m Ö om vägkrök.
Terräng: 1), 4) och 5) krönkant av äldre strandvall (N-S). 2) och 3) sandplatå ovan och V 
om strandvall. Skogsmark, plantering med 20-årigt tallbestånd.
Beskrivning: Järnframställningsplats, bestående av 1 slaggvarp, 2 kolningsgropar, 1 rost- 
ningsplats och 1 fälisten.

1) Slaggvarp, något krökt, 6 m 1 (huvudriktningN-S), 1,5-2,5 mbr och 0,1-0,2 m h. Över- 
mossat med i ytan enstaka 0,1-0,2 m st stenar. Vid provstick iakttogs järnslagg av lågtek
nisk karaktär, lerstycken från ugnsinfordringen, några intill 0,1 m st och skörbrända stenar 
samt magnetisk mörkröd jord (sannolikt oreducerad malm). I innerkröken, vid varpets Ö 
sida, är en svacka i marken, ca 1 m diam och intill 0,1 m dj. Slaggvarpet är bevuxet med två 
tallar i N delen.

3 m NV om 1 och i elledningsgata är:
2) Kolningsgrop, kvadratisk, 2x2 m (NNV-SSÖ) och 0,7 m dj. Vall, 1 m br och 0,1-0,2 
m h. Kvadratiskt bottenplan, ca 1,2x1,2 m st. Bevuxen med fem tallar.

55 m VNV om 2 är:
3) Kolningsgrop, rest av, oregelbunden nu närmast rund, 3 m diam och 0,5 m dj. Vall i S 
delen, 1,5 mbr och 0,1 m h. Skadad av skogsmaskin i N kanten. Inrasad. Bevuxen med två 
tallar.

5 m S om 1 är:
4) Rostningsplats under flat mark. Vid provstick påträffades mörkröd, magnetisk jord in
om ett område ca 2 m diam. Inom ytan påträffades ingen slagg, däremot iakttogs i botten 
av rödjordslagret en tunn, intill 5 mm tj kolrand. Rostningsplatsen är bevuxen med mossa 
(som ej skiljer sig från den omgivande markytan).
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Intill och i S kanten av 1 är:
5) Fälisten, granit, 0,4 m 1 (NÖ-SV), 0,3 m br och 0,3 m h övermossad. Under mossan 
fanns små järnhaltiga slaggstycken som fastnade på magneten. Även under torven runt 
fälistenen påträffades små järnhaltiga slaggbitar.

Järnframställningsplatsens kärnområde är helt oskadat. Markytan intill och V härom har 
skadats lätt av skogsmaskiner i samband med avverkning. Platsen ansluter till ett större 
sammanhängande stråk av järnframställningsplatser i socknens SO del.

Tradition: Enligt en gammal tradition i Algutstorp skall vikingar ha gjort järn vid myren 
(sagesman: Bror Svensson i Västergården).

Tidigare anteckningar: Kolningsgroparna är utprickade på OK Tranans orienteringskarta: 
”Tranemo öst”, rekognosör: G Johansson, 1982.
Datum: 840606 
Signatur: N N

Järnframställning i försöksugn

Efter förfrågan från skolan i Tranemo gjordes ett järnframställningsförsök sommaren 
1985. Östen Knutsson och Rune Holmberg konstruerade en ugn av vulkaniskt material 
(ursprungligen avsett för skorstenspipor). Ugnen var 0,5 m hög och hade en invändig diam 
av 15 cm. Blåsningsförsöket, som gjordes tillsammans med en skolklass under några lek
tionstimmar, gick till så att ugnen förvärmdes med ved, varpå kol påfylldes upp till kransen 
(ugnens översta del). Blästerluft erhölls via en elfläkt till en formöppning (luftintag) som 
var belägen 5-6 cm ovanför ugnsbotten. Ugnen beskickades omväxlande med rostad myr
malm och träkol under de två timmar som blåsningen pågick. Härtill åtgick 3 kg myrmalm 
och 7 kg lövträdskol.

Vid avslutad blåsning erhölls ett slaggstycke med en krage av järn (käl) runt ugnsväggen. 
Efter avslaggning och hopslagning återstod 1 hg järn. Vid ett smidesprov gjorde Östen 
Knutsson en miniatyryxa av det tillverkade järnet. Han kunde också konstatera att järnet 
hade i stort sett samma smidesegenskaper som förhistoriskt järn från Tranemoområdet.

Utställningsverksamhet

Som en uppföljning av inventeringar och försöksverksamhet har Inger Stark, Rune Holm
berg och Östen Knutsson gjort en vandringsutställning över de resultat som hittills upp
nåtts. Den tillkom för att väcka allmänhetens intresse och också för att man själv skulle få 
tips inför den fortsatta verksamheten. Utställningen har redan setts av många människor,
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Fig 11. Slaggvarp i Tranemo sn, Västergötland. Foto Rune Holmberg. 
Slag heap.

Fig 12. ’’Miniyxa”, utsmidd av tusenårigt, lågtek- 
niskt järn. Längd 4 cm, vikt 60 g. Foto Rune Holm
berg.
“Mini axe", forged from 1,000 year old bloomery 
iron.
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Fig 13. Inger Starks, Rune Holmbergs och Östen Knutssons vandringsutställning. Foto Rune Holmberg. 
An exhibition showing results attained.

i skolor inom Kinds härad och i Borås, på bibliotek i Tranemo, Limmared, Långhem och 
Svenljunga, i nom ramen för studiecirklar i Svenljunga, Anderstorp och Gnosjö i Småland. 
Den har varit uppställd i Örsås hembygdsstuga där grupper från Skaraborgs län besökt den 
och under vintern 1986-87 kommer den att ställas ut på Vänersborgs läns museum. Re
sponsen har varit högst påtaglig med både många och långa samtal med människor som 
haft synpunkter på och uppgifter att lämna om järnhantering.

Slutord

Intresset för den äldsta järnhanteringen har på senare år varit mycket stort och numera ge
nomförs ett flertal undersökningar och inventeringar av såväl amatörforskare som riksan
tikvarieämbetet. Den snabba ökningstakten i antalet registreringar visar att inventeringen 
ingalunda är avslutad. Praktisk arkeologi i form av provblåsningar och smidesförsök har
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genomförts på flera håll i landet, t ex på Bäckedals folkhögskola i Härjedalen (Johansson 
1984), ävenså i Norge (Berre m fl 1985). Metallurgin har kommit att spela en allt större roll 
för järnforskningen, i synnerhet efter Arkeometallurgiska institutets tillkomst för några år 
sedan (Serning 1983). Tidskriften Populär Arkeologi har givit hembygdsforskare en möj
lighet att nå ut till allmänhet och forskarsamhälle med sina resultat. Detta erfarenhetsutby
te leder antagligen inom snar framtid till de tekniska frågornas lösning, dvs att vi lär oss gö
ra dugligt järn på förhistoriskt vis. Flera lyckade försök har genomförts. Ytterligare en ten
dens har blivit märkbar under senare år, nämligen att intresset för sociala, ekonomiska, 
organisatoriska och administrativa frågor har ökat markant och där järnhanteringens roll 
under statsbyggartid kommit att bli en kärnfråga (se t ex Åke Hyenstrand 1974a, 1974b, 
1979 eller 1981).
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Summary

This article is addressed principally to local history societies and private individuals who 
are interested in early cultural history. It centres around special places of work where iron 
was produced using readily available raw materials and around the specific remains found 
in conjunction with sites of this kind. These remains may consist of slag heaps, furnace re
mains, roasting hearths, anvil stones, charcoal-burning pits or other features of indistinct 
character. As the remains may be covered by turf and therefore difficult to detect, tips are 
given on equipment and ways of making field-walking efficient. Examples have been taken 
from the parish of Tranemo in Älvsborg County, but the methods are general, applicable 
to all areas, especially those in forested country.
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Arkeologi på Gotland 1826-1985

Malin Lindquist

Slutkontrollen inför publicering av ett utgrävningsregister för Gotland pågår f n, varvid al
la, i någon form utförda och rapporterade arkeologiska undersökningar från 1826 till 1985 
medtagits. Utgångspunkt har huvudsakligen varit det i AT A befintliga rapportmaterialet. 
Gotlands Fornsals arkiv, fornlämningsregistret, ekonomiska kartan och årliga rapporter 
till Riksantikvarieämbetet beträffande arkeologiska undersökningar utförda på Gotland 
ligger också till grund för registret. För varje undersökning finns följande uppgifter upp
tagna: socken, fastighet, fornlämningsnummer, koordinatsiffror, årtal för grävningen, ar
keolog, anläggningstyp, huruvida rapport finns på ATA, om och i så fall var undersökning
en finns publicerad. I förekommande fall är även tidsbestämning medtagen (stå, jäå osv) 
(fig 1). Det s k skattfyndprojektet på Gotland arbetar enbart med de gotländska skattfyn
den och bearbetas särskilt av Majvor Östergren.

Av registret framgår att, under de 159 år som det omspänner, har cirka 7 000 anläggningar 
undersöks arkeologiskt. För att få en ungefärlig uppfattning om den procentuella andelen 
undersökta anläggningar i förhållande till det totala antalet kända anläggningar har ett för
sök gjorts att skatta totalmängden kända anläggningar på Gotland. För 10 slumpmässigt 
utvalda socknar: Boge, Burs, Fröjel, Gammelgarn, Halla, Hellvi, Källunge, Othem, Sten
kyrka och Stånga har framtagits värden för antalet anläggningar enligt fornlämningsregi
stret. Till detta tal har lagts antalet undersökta och borttagna anläggningar i motsvarande 
socknar för att få fram det totala antalet kända anläggningar, vilket för de 10 socknarna 
uppgår till 7 967. Detta tal har dividerats med summan fornlämningar = 1 389 i de 10 sock
narna enligt fornlämningsregistret. Härvid erhålles ett relationstal som uttrycker förhål
landet mellan fornlämningar och anläggningar. Relationstalet har beräknats till 5,7.

I samband med inventeringen för nya ekonomiska kartan under åren 1976-79 registrera
des i runda tal 12 700 fornlämningar på Gotland. Omräknat med relationstalet 5,7 betyder 
detta storleksordningen 72 400 anläggningar. Av dessa är alltså 7 000 arkeologiskt under
sökta, vilket motsvarar ca 10%. Denna höga andel, som inte tillnärmelsevis torde ha nå
gon motsvarighet i något annat län i landet, är ett uttryck för det utomordentligt starka ar
keologiska intresse som under lång tid varit riktat mot Gotland.
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FARDHEM sn

Gardarve2:l 
Fornl nr 3 
X6352Y 1651,65 
1959ENylén. 1 rose

Jäå Kyrkogården
Fornl nr 28

Vikt

Ö verbürge 1:20 
Fornl nr 8 och 9 
X 6352,2 Y 1651,5 
1932 E Floderus. 3 rosen

Ra
X 6357,55 Y 1653,05
1937 M Stenberger. Lösfynd vid gravgrävning Ra 
1954 G Arwidsson. Ra fr minst 2 gravar Ra
1961 ENylén. 1 grav Ra

Gardarve 1:19 
Fornl nr73 
X 6351,53 Y 1652,4 
1976 B Schönbäck/K Måhl.
Boplats med depåfynd
B Schönbäck: Bronsåldersfyndet från Gardarfve 
i Fardhem. Gotländskt Arkiv 1977.

Y brå
Ra

Sandarve 1:8 
”Roirhagen” 
Fornl nr 20
X 6352,8 Y 1653,8
1902 O Almgren/O Wennersten. 12 gravar

III :e skifteslagets grustag 
Fornl nr21 
X6351,l Y 1653,35 
1931J Nihlén. 4 gravar

Ra

Ra

Fig 1. Exempel på uppgifter som förekommer i det arkeologiska undersökningsregistret för Gotland. 
Examples of the information included in the register of archaeological excavations in Gotland.

Balsamerade människoben

Den äldsta arkeologiska iakttagelsen som nedtecknats härrör sig från 1791. Carl Gustav 
Gottfrid Hilfeling hörde under en resa år 1799 på Gotland en berättelse om ”balsamerade 
människoben”. Hilfeling var utsänd av greve Pehr Tham på Dagsnäs, mecenat och antikvi
tetssamlare, för att studera de olika svenska landskapen. Sina iakttagelser nedskrev han i 
resejournaler, som även är rikt illustrerade. I 1799 års resejournal finns följande avskrift 
av en rapport till Kungliga Vitterhets Historie- och Antikvitetsakademin: "Berättelse om 
Balsamerade Menniskoben som blifvit fundne uti en Grafhög i Garde sokn på Gothland 
den 14 juni 1791. Då jag öfver Pingsthelgen förledne sommar vistades hos min Bror kyrko
herden i Garde, Johan Gardell, omtalte han för mig, at en bonde vid förrättad grafning uti 
en gammal grafhög hade funnit en Hufvudskål, som varit öfverguten med en svartagtig ma
teria, hvilken antänd brann klart som olja, och spridde en angenäm lukt som utaf rökverk. 
Af okunnoghet hade Bonden sönderbrutit detta fynd i små bitar, af hvilka några ännu fun- 
nos qvar och hvarmed gjordes försök. Hvad utaf bonden, med ofvannämnde Hufvudskål 
och den deruppå gutne Materien, gjort var, kunde icke ändras. Men uppå hans försäkran, 
at det ej skulle blifva svårt att finna mera dylikt uti andra grafhögar, hvaraf i denna sokn, 
där enligt vår gamla Historia förnämt folk i forntiden bodt, finnes ganska många, beslöts 
at d 14 juni eller 3 die dag Pingst, anställas en sådan grafning. I sällskap med kyrkoherdarne
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mine Bröder Johan och Nils Gardell, samt Comministern Mag. Detlof Collberg gick jag 
tillika med mera nämde Bonde Olof Olson Telleby och Jordägaren där grafningen skulle 
ske, Olof Pehrson Gruffride ut, i en från Prästegården omkring 1000 de steg belägen hage, 
hvarest en mängd av gamla grafvar finnes. Begrafningsplatserna äro merendels kringlagde 
med 2ne rader av kullgriga gråstenar, och midt uti ligga En eller flere större stenar. Uti den 
första Grafhögen som upkastades, funno vi snart menniskoben, men utan någon slags 
ofverguten Balsamering. Arbetet företogs fördenskull vid en annan. Efter någon stunds 
grafning innom ringen och sedan de större stenarne mitt i Grafhögen voro borttagne, fants 
ungefärligen 1 aln djupt i jorden en Horizontalt liggande flis, hvilken understöddes af per- 
pendiculairt stående sidostenar. När den ofvanliggande flisan var borttagen, lågo i mullen 
på ett ställe, utan någon ordning mer och mindre förmultnade Menniskoben om hvarand
ra, ibland hvilka en arm eller ben pipa befants, omkring hvilken ett stycke af ofvannämde 
svartagtiga Materia* satt, ungefärl 1V2 tum långt och på sine ställen en fjerndels tum tjockt, 
aldeles sådant, som det härjämte öfverlämnas. Hufvudskålen, utan tvifvel förmultnad, 
fants icke i denna graf, men ett stycke af en kruka som smålades sönder när det handrera- 
des, samt ett stycke messing af sådan skapnad och storlek låg bland benen. På messingsplå- 
ten sågs ingen ritning eller skrift sedan den från Erg blifvit renad. Infallande Rägnväder 
hindrade vidare undersökning i dessa grifter för denna gången. Glad at hafva funnit hvad 
jag sökt har jag trodt min skylldighet fordra, at detta Fynd til T vördsammast öfverlämna, 
om detsamma kan gifva någon uplysning angående våra gamla förfäders Begrafnings Luxe 
och Seder, utom hvad Hr Cantzl Råd Lagerbring uti Sv R Hist Del 1 Cap 13 § 15 anfört, 
hemställes lika vördsamt til T högtuplyste bepröfvande.”

Visby d 15 oct 1791 
L Gardell 
Cons Wish Notar

Svaret från Kungliga Vitterhets- Historie- och Antikvitetsakademien är inte mindre hög
tidligt.

Stockholm d 5 October 1792

Välärevördige och Höglärde Herr Magister och Consistorii Notarie.

Kongliga Vitterhets- Historie- och Antiqvitets Accademien har med Synnerligt nöje och 
ärkänsla emottagit den av Hr Magistern af d 15 Oct 1791 upgifna och förleden sommar til 
Accademien insände interesanta Berättelse om Balsamerade Menniskoben, funde uti en 
Grafhög i Garde sokn på Gothland den 14 Juni 1791.

* (Den ”svartagtiga materian” skulle kunna vara hartstätning. Förf:s anmärkning.)
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Accademien som låtit sig denna berättelse föreläsas, har med lika nöje besedt de deruti be- 
skrifne och uti asken insände fragmenter af sådane förmultnade Balsamerade Mennisko- 
ben, och har befalt mig betyga Herr Magistern både Dess skylldiga ärkänsla och välbehag. 
Hvarmed Hon anser den nit Herr Magistern ådagalägger uti forntidens forskningar. Detta 
är hvad jag å Accademiens vägnar har äran förklara jämte försäkran om den fullkomlige 
Högagtning med hvilken jag har äran framhärda.

Välärevördige och Höglärde Herr Magisterns och Consistorii Notariens

Gabr Ax Lindblom 
Kongi Secreterare och 
Acad vice Secreterare.

A P Både Ben Fragmenterne och den benägit meddelade Berättelsen förvaras ibland Ac
cademiens öfriga samlingar. (Hilfeling 1799).

Detta är helt fjärran från en modern rapport över en företagen undersökning där svaret 
från Riksantikvarieämbetet i bästa fall är ett meddelande om det diarienummer rapporten 
tilldelats.

Huvudsakligen vetenskapliga undersökningar

Den första vetenskapliga undersökningen utfördes av pastorsadjunkten i Stockholm N J 
Ekdahl år 1826 då han enligt egen utsago ”kastade sig in” i det sk "Angatyrs rör”, ett brons- 
åldersröse i Grötlingbo socken på södra Gotland. Samma år undersökte han även 12 gravar 
på Barshaldershed gravfältet i samma socken. From 1875 har arkeologiska utgrävningar 
utförts på Gotland varje år utom åren 1883,1892 och 1895. De flesta undersökningarna ge
nomförde man år 1885 då 230 gravar grävdes på ett par sommarveckor av de då unga kan
didaterna Fredrik Nordin och Gabriel Gustafsson, bördiga från Visby (fig 2). Birger Ner- 
man framhåller framförallt Nordins grävningar som föredömliga (1945 s 7). Nordin under
sökte sammanlagt drygt 400 gravar mellan 1876 och 1902. Hans redogörelser finns nästan 
undantagslöst publicerade i Svenska Fornminnesföreningens tidskrift, Antikvarisk tid
skrift och Vitterhets Historie och Antikvitetsakademiens Månadsblad (”Månadsbladet”). 
Han undersökte både gravar och husgrunder.

Gabriel Gustafsson verkade samtidigt framförallt på Vallstenarum, Vallstena socken, 
Barshaldershed i Grötlingbo socken och Roirhagen vid Havor i Hablingbo socken. Även 
Gabriel Gustafsson hann med att undersöka 400 gravar. Gustafssons och Nordins gräv- 
ningsverksamhet hänger intimt samman med den tidens romantiska syn på vår ärorika 
forntid. Intresset var brinnande och känslan av att vara pionjär säkert sporrande. Deras 
mönstergilla grävningar, grävningsredogörelser och snabba publicering är fortfarande att 
betrakta som föredömliga.
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Fig 2. Arkeologisk undersökning år 1902 vid Knuts, Väskinde sn på Gotland. Foto: F Nordin, ATA. 
Excavation in 1902.

Under 1800-talet skedde den stora omdaningen av det svenska jordbruket. Den agrara re
volutionen innebar bl a en utvidgad åkerareal genom nyodlingar och utdikningar. Nya och 
förbättrade redskap medförde djupare plöjning mm. Från 1700-talets slut fram till 1870 
tredubblades rikets åkerareal och i samband härmed odlades fornlämningar bort i rask 
takt.
Sigge Ulfsparre — kapten vid Svea Livgarde och ivrig folkbildare skriver i en liten pamflett 
med titeln ”Några tankar rörande våra fornminnen” år 1879: ”Erfarenheten visar till fyllest 
att penningbegäret och odlingskonsten i förening med liknöjdheten är mera öfvervägande 
än intresset för bevarandet och vårdandet af forntida minnesmärken. Är det på landsbyg
den fråga om att söka skydda en fornlämning befinnande sig på odelbar mark heter det. 
"Den måste bort då jag vill odla platsen” (Ulfsparre 1880 s 4).
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Även på Gotland märker man av denna ökade aktivitet. Åkerarealen mellan åren 1700- 
1805 var tämligen konstant och vid periodens slut drygt 15 000 hektar, den fördubblades 
fram till 1860 och fördubblades ytterligare fram till 1900 då den uppgick till 65 000 hektar 
(Olofsson 1945). Med nyodlingen försvann och skadades en stor mängd gravar, liksom 
även vid järnvägsbyggena under slutet på 1800-talet. Här finner vi också den första ”top
pen” i diagrammet över utförda arkeologiska undersökningar (fig 3).

Det vore emellertid en felaktig slutsats att sätta samman den livaktiga undersökningsverk
samheten med nyodlingen. De arbeten som Nordin och Gustafsson utförde torde inte kun
na betecknas som räddningsgrävningar. De var styrda av helt andra målsättningar. Beteck
nande nog genomfördes undersökningarna på de stora gravfälten som inte var exploate- 
ringshotade. Gustafsson undvek t ex den plundrade delen av Vallstenarumsgravfältet.

Fig 3. Diagram över utförda arkeologiska undersökningar på Gotland. M Lindquist 1985. 
Diagram showing excavations undertaken.
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Men fornlämningar inte bara förstördes och försvann. I samband med de stora myrutdik- 
ningrna i början på 1900-talet gjordes nya upptakter. Mest känd är väl den vikingatida 
verklådan från Mästermyr. Mindre uppmärksammade är träkonstruktioner som kommit 
fram vid jordbruksarbetet. I Stormyr i Akebäck har t ex Mårten Stenberger gjort intressan
ta fynd av stora träkonstruktioner ute i den forna myren (fig 4).

Den andra "toppen” sammanfaller med Mårten Stenbergers och Greta Arvidssons utgräv
ningar på 30- 40- och 50-talen. Mårten Stenberger ledde stora vetenskapliga undersökning
ar av bl a Ire i Hellvi, Vallhagar m m.

Fig 4. Träkonstruktioner i Stormyr, Akebäcks sn på Gotland. Teckning av M Stenberger. Gotlands Fornsal. 
Wooden structure in Stormyr, Akebäck Parish.
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Allt fler räddningsgrävningar

Med tiden blev s k räddningsgrävningar mer och mer frekventa. Greta Arvidsson som lands
antikvarie, forskare och fältarkeolog fick dra ett tungt lass under åren 1946 till 1956. Hennes 
besiktningar utfördes ofta på cykel tillsammans med Fornsalens vaktmästare och medarbe
tare i fält, Einar Johansson, även medarbetare till Mårten Stenberger och en framstående 
tecknare (fig 5). Den sista ”toppen” i diagrammet kan hänföras dels till Erik Nyléns veten
skapliga projekt dels till omfattande exploateringsgrävningar. De senare hänger samman 
med vägbyggandet på ön. En stor mängd fornlämningar kom att beröras av själva vägbyg
gandet men även av den med vägbyggandet sammanhängande grustäktsverksamheten. 
Bland de stora undersökningarna under 60- och 70-talen kan nämnas Mölner i Väte, de så 
ofta återkommande undersökningarna i Barshaldershed i Grötlingbo, Massarve och 
”Ängmans backe” i Gammelgarn och Högbro i Halla.

Under 60-talets slut startade, med bidrag från AMS, de vetenskapliga undersökningarna 
vid Sälle i Fröjel, Havor i Hablingbo, Annelund, norr om Visby och Domarlunden i Lär
bro. Dessa projekt är idag avslutade och bearbetas vetenskapligt inom ramen för projektet 
Gotlands förromerska järnålder. Exploateringstrycket har de senaste åren minskat avse
värt liksom även den AMS-finansierade delen av verksamheten. Likväl pågår flera projekt 
rörande Gotlands förhistoria, finansierade genom speciella statliga medel och lokala fon
der såsom Wilhelmina von Halwyls gotlandsfond, DBW:s Stiftelse och Mårten Stenberg- 
ers fond för arkeologisk forskning. Följande arbeten kan nämnas: Skattfyndprojektet 
(Majvor Östergren), Stenåldersprojektet (Inger Österholm), Gotlands vikingatida ham
nar (Dan Carlsson), Gotlands vikingatid (Lena Thunmark-Nylén - Anders Carlsson), det 
ovannämnda Gotlands förromerska järnålder (Erik Nylén, Monica Wennersten, Stig Eng
lund) och Gotlands fornborgar (Peter Manneke).
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Fig 5. Grav 504, St Ihre, Hellvi sn. Specialplan. Teckning av E Johansson 1943. Gotlands Fornsal. 
Drawing by E Johansson.
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Summary

At the moment a register of all archaeological excavations conducted in Gotland from 1826 
to 1985 is approaching completion. The sources used encompass the Antiquarian Topo
graphical Archives (ATA), the archives of the Archaeological Museum of Gotland, the an
cient monument survey, the Economic map and excavation reports. The following infor
mation is recorded for every excavation: parish, property designation, field monuments, 
grid reference, year of excavation, archaeologist, feature type, whether a report has been 
written, if the excavation is published and, if available, dating. The Hoard Project is not in
cluded.

Approximately 7,000 features have been excavated in Gotland, acccounting for c. 10% of 
the estimated total number of ancient monuments (c. 72,400 features). This is an expres
sion of the great archaeological interest that Gotland has always attracted. The first archae
ological excavation was conducted in 1826, and subsequently, excavations have occurred 
almost every year, with peaks in some years. The first peak coincides with the agrarian re
volution in the 19th century. However, the numerous excavations which took place in the 
last few years of that century cannot be regarded as rescue excavations, but rather as pio
neering works; they are to be seen in connection with the romantic view of our glorious past 
current at that time.

A second peak occurred during the 1930’s and 1940’s, when Mårten Stenberger and Greta 
Arwidsson directed both scientific and so-called rescue excavations, the latter becoming 
more and more necessary.

The last peak can be partly assigned to Erik Nylén’s scientific projects financed by the Na
tional Labour Market Board (AMS), and partly to extensive rescue excavation, mainly in 
connection with road building on the island.

At the moment several projects pertaining to the prehistory of Gotland are being financed 
by special state funds and local foundations. Mention can be made of the following pro
jects: the Hoard Project (Majvor Östergren), the Stone Age Project (Inger Österholm), 
the Viking Period Harbours of Gotland (Dan Carlsson), the Pre-Roman Iron Age in Got
land (Erik Nylén, Stig Englund and Monica Wennersten), the Prehistoric Forts of Gotland 
(Peter Manneke) and the Viking Period in Gotland (Lena Thunmark-Nylén and Anders 
Carlsson).
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Cropmarks och soilmarks, spår för alla 
arkeologi-intresserade

Peter Manneke

Ibland hör jag från icke flygfotograferande kolleger anmärkningen ”att upptäcka crop
marks kan man bara göra från luften” och ofta ligger ett litet stänk avundsjuka i rösten. På
ståendet stämmer dock inte. Visserligen är det så, att en bra översikt över cropmarks och 
soilmarks ofta endast kan erhållas från större höjd, eftersom det kan röra sig om spår efter 
omfattande arkeologiska lämningar såsom gravar, husgrunder, Celtic fields, forn borgar mm, 
men även från marken kan man upptäcka ”onaturliga” nyanser i växtlighet och på bar jord. 
Det är inte enbart på åkermark som cropmarks upptäcks. Även i skogs- och ängsmark kan 
man hitta brytningar i vegetationen vilka till en början är oförklarliga, t ex fuktberoende 
träd, buskar eller gräsarter i ett visst mönster i en vegetation som för övrigt kräver torrare 
växtförhållanden. Om man dessutom börjar titta på eventuella nivåskillnader, stenfore
komster och andra topografiska egendomligheter börjar man kanske skönja ett ”system” 
i naturen, ett system som kan vara en följd av mänsklig påverkan. Goda kunskaper i bota
nik, geologi, naturgeografi och andra näraliggande ämnen är värdefulla i dessa samman
hang.

För att ta några praktiska exempel: de förhistoriska åkerparcellerna som kallas celtic fields 
har åtminstone på Gotland ofta en växtlighet som markant avviker från den som finns på 
vallarna omkring parcellerna (fig 1). Likaså skiljer sig växtligheten i fornborgarnas vallgra
var ofta från den på vallarna och i borgarnas inre. Stensättningar strax under markytan kan 
ge upphov till uttorkning eller till uppkomst av en avvikande växtlighet. Förhistoriska kop
par- och saltgruvor har kunnat spåras och inventeras sedan man en gång blev medveten om 
att vissa växter är beroende av kopparföreningar eller salter och därför förekommer i stora 
mängder just på sådana förhistoriska gruvområden. Möjligen kan vi även spåra andra me
tallhantverk med hjälp av växter.

På förhistoriska boplatser - och såvitt vi kan se dessutom påtagligt koncentrerade till dessa 
- förekommer bl a vissa gräsarter i anmärkningsvärda koncentrationer. En del av arterna 
har kanske, av boplatsernas innevånare, antingen samlats i den närmaste omgivningen el
ler kultiverats målmedvetet för att ingå i kosthållningen. Vi håller på med att inventera fö
rekomsten av vissa växter bl a för att på så sätt möjligen kunna lokalisera hittills okända 
boplatser.
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Fig 1. Område med förhistoriska åkrar (celtic fields) från århundradena närmast före Kr f vid Vinarve, Rone sn 
Gotland med olika typer av vegetations- och jordspår. a och b är kalhyggen med vegetationsspår i form av oför
störda åkerparceller (ljusa rektanglar med gult fjolårsgräs) och omgivande vallar (de mörka stråken omkring par
cellerna med mörkbruna, torkade ormbunkar). c och d är åkrar där likadana åkerparceller har funnits, nu enbart 
synliga som jordspår. Vallarna är bortplöjda och syns som ljusa stråk, de förhistoriska åkerparcellerna syns som 
mörka fyrkanter. På området med de bästa kontrasterna har odling pågått sedan början av 50-talet. Flygfoto Pe
ter Manneke 1973.05.02 kl 12.00.
Area of Celtic fields from the centuries immediately preceding the birth of Christ with different types of vegetation 
and soil-marks, a and b are clearfelled areas with vegetation-marks in the form of undisturbed strip fields with en
closing banks, c and d are fields that previously contained similar strip fields, now only visible as soil-marks. The 
banks are ploughed-out and can now be seen as light-coloured lines, former tilled fields show up as dark-coloured 
squares.
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I uppodlade landskap, som kännetecknas av fält med enhetlig växtlighet, bl a olika sädes
slag, syns ofta färgnyanser och andra avvikelser i grödan vid flygning över fälten vid rätt 
tidpunkt, framför allt nära slutet av växtperioden. Det är främst jordens fuktighetsgrad 
som spelar en stor roll för växtbetingelserna. När grödan växer på platser där spår av 
mänsklig verksamhet finns kvar, har djupt liggande stolphål, andra igenfyllda gropar och 
vallgravar en mer löst packad och fuktigare jord än den omgivande marken. Dessutom in
nehåller de ofta extra stora mängder av näringsämnen från ruttnade träkonstruktioner, 
kolpartiklar, ben m m. Jorden i dessa gropar ger mycket bättre växtbetingelser än de omgi
vande, icke påverkade jordlagren. De olika växtbetingelserna ger så skillnader i strånas 
beskaffenhet, såväl vad gäller längd som grovlek, färg m m.

Två av de bästa exemplen på detta fenomen, som jag själv har haft förmånen att upptäcka 
vid flygspaning, är de från marken helt osynliga anläggningarna vid Hällhage i Barlingbo 
sn (fig 2 och 3) och Hulte i Endre sn på Gotland (fig 4 och 5). De strån som växer i stolphål 
och vallgravar blir kraftigare och längre än de som växer utanför (fig 6) och dessutom för
blir de gröna mycket längre, även sedan resten av fältets strån har gulnat. Nyanser och 
skillnader kan registreras med vanlig svartvit film och färgfilm. Infraröda filmer, både 
svartvita och färgfilmer, kan ge extra kontraster. Fotografering tidigt på morgonen och 
sent på kvällen ger speciell kontrast i form av skuggverkan. Det är klart att de beskrivna 
avvikelserna och de mönster som dessa bildar syns bäst och ofta enbart från luften, men det 
är viktigt att påpeka att en del detaljer även kan observeras från normal ögonhöjd. Man får 
givetvis bättre översikt om man kan ställa sig på ett biltak (fig 7) eller en stege. Där terräng
en är kuperad kan man med fördel ställa sig på en kulle för att spana över fält i närheten. 
Även vid observation på marken kan en lågt stående sol ge extra kontrastverkan.

Man skulle, när skillnaderna i strånas beskaffenhet är som störst och om man inte har nå
gon möjlighet att flygfotografera-och använda flygfoton för framställning av planer- kun
na kartera en anläggnings olika delar direkt i åkern med hjälp av ett karteringsinstrument 
eller en teodolit. Förmodligen skulle dock ingen lantbrukare bli glad över att ha arkeologer 
strövande omkring i sädesfälten. Även från arkeologernas sida skulle det nog kännas fel att 
göra så.

Emellertid är det ofta så att skillnader i strånas beskaffenhet i bästa fall kan observeras 
även på stubbåkern efter tröskningen (fig 5). (En förutsättning är dock, att maskinen läm
nar kvar en hög stubb. Nu för tiden hackas stubben ofta sönder strax över markytan.) De 
strån som har haft goda växtbetingelser ger vid tröskningen nämligen en stubb som är läng
re, kraftigare och gulare än stubben från strån som växte under sämre förhållanden (fig 8). 
Den senare är kortare, smalare, mera gråaktig och har dessutom ett sämre utvecklat rot
system. Stolphål m m djupt under markytan avspeglas således i stubbens beskaffenhet och 
färg och man kan därför i bästa fall kartera en anläggning bokstavligen direkt på stubben!

Många gånger behövs kanske först det stora perspektivet med flygspaning och flygfotogra
fering med åtföljande studier, inklusive mindre provundersökningar på den aktuella plat
sen (fig 9), helst så fort som möjligt och med bildmaterialet i handen, för att kunna göra en

103



rf-i v
■' V 1

Fig 2. S k fornborg som vegetationsspåri veteåker vid Hällhage, Barlingbosn Gotland. De två koncentriska ring
arna består av mörkgröna strån i ett gulnande fält. De markerar två igenfyllda vallgravar. Avbrott i vallgravarna 
visar var ingångar varit. Innanför den inre vallgraven har stått en träkonstruktion. Anläggningens inre mått är 
46x52 m. Osäker datering, möjligen omkring 200-talet e Kr. Flygfoto Peter Manneke 1976.07.19 kl 11.00.
An enclosure seen as crop-marks in afield of wheat. The two concentric rings mark two filled-in ditches. A wooden 
structure stood inside the inner ditch.
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Fig 3. Vegetationsspåren vid Hällhage i Barlingbo några veckor senare och fotograferade vid extremt lågt sol
stånd. Innanför den inre vallgraven framträder nu även en dubbel rad stolphål efter träkonstruktionen som har 
stått innanför vallgravarna. Aven utanför anläggningen syns vegetationsspår som indikerat bl a djupt liggande 
stolphål. Flygfoto Peter Manneke 1976.08.08 kl 18.30.
Crop-marks photographed several weeks later when the sun was extremely low. A double row of postholes, marking 
the wooden structure, can now also be seen inside the inner ditch.
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Fig 4. Vegetationsspår i veteåker vid Lilla Hulte, Endre sn Gotland. Spåren markerar en s k fornborg med ett sys
tem av koncentriska vallar och vallgravar. En öppning i anläggningen ligger i närheten av den nu kanaliserade 
bäcken (vid buskraden bortom spåren). Många strån har lagt sig, antagligen beroende på för höga kvävehalter i 
jorden. På andra sidan bäcken syns fler vegetationsspår där förhistoriska hus har stått. Flygfoto Peter Manneke 
1976.08.08 kl 18.50.
Crop-marks in afield of wheat, marking an enclosure with a system of concentric ramparts and ditches.
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Fig 5. Anläggningen vid Hulte i Endre (se bild 4) syns även i stubbåkern efter tröskning av säden, dels som vege
tationsspar p g a stubbens olika beskaffenhet (dvs färg, längd, grovlek m m), dels som jordspår p g a färgvariatio
nen den sandiga akermyllan. Ingangen vid bäcken syns tydligt. Kartering kan ske direkt på stubben. Flygfoto Pe
ter Manneke 1976.09.21 kl 10.00.
The structure can also beseen in the field ofstubble after the grain has been threshed. It shows up both as crop-marks 
in the form of variations in the stubble, and as soil-marks in the form of colour changes in the sandy humus Survey
ing can be undertaken directly in the stubble.
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korrekt och detaljerad tolkning av de vegetations- och jordspår som syns på bildmaterialet. 
Sedan kan de vunna kunskaperna utvärderas, samlas och tillämpas på andra objekt.

Det jag främst vill betona i den här artikeln är att inte alla måste betala stora belopp i flyg- 
planshyra för att kunna göra spännande upptäckter av cropmarks och soilmarks och där
med kanske av intressanta, tidigare okända fornlämningar. Mycket kan upptäckas på mar
ken. Det gäller att vara observant på alla ”onaturliga” nyanser i naturen, även och framför 
allt ur grodperspektiv!

Summary

Many people probably think that crop-marks and soil-marks can be seen only from the air. 
This is not the case. Of course, a bird’s-eye view is necessary if soil-marks and crop-marks 
are to be seen as a whole, because the archaeological remains in question often cover large 
areas. Photographic documentation from an aeroplane is thus necessary if general views 
are to be obtained (fig. 1), but even from ground level “unnatural” variations in vegetation 
can be discovered in fields, meadows, forested country and on bare land.

Certain archaeological remains, such as prehistoric mines and other metal-producing sites, 
are rich in certain chemical substances which create specific habitats for plants relying on 
these substances. In this way, plants act as indicators of prehistoric activity. Thus with (the 
right) botanical knowledge,it is possible to make important archaeological discoveries.
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Fig 6. Vetestrån från anläggningen vid Hällhage, 
Barlingbo. Strået till vänster växte utanför fornläm- 
ningen medan strået till höger växte i ett stolphål i 
anläggningen och blev kraftigare och flera dm läng
re. Dessutom förblev det grönt även långt efter det 
att fältets säd hade mognat. Foto Peter Manneke. 
The lefthand stalk grew outside the field monument, 
while the one on the right grew in a posthole inside the 
enclosure. It grew thicker and several decimetres 
longer.
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Fig 7. Vetefältet vid Hällhage i Barlingbo sett från 
motorhuven på en bil. De längre stråna anger från 
höger till vänster: den yttre vallgraven, den inre vall
graven med ingången, samt några knippen strån som 
markerar stolphål. Foto efter infraröd färgdia. Foto 
Peter Manneke.
From right to the left, the longer stalks mark the outer 
ditch and the inner ditch with entrance. Some bunches 
of long stalks mark postholes.

Fig 8. Stubb från stubbåkern vid Flällhage i Barling
bo. Stubben till vänster växte utanför anläggningen 
medan stubben till höger som växte i ett stolphål i an
läggningen, fick ett kraftigare rotsystem och klipptes 
sedan av på högre nivå. Foto Peter Manneke.
The stubble on the left grew outside the monument. 
That on the right, which grew in a posthole inside the 
enclosure, developed a stronger root system and was 
then cut off higher up the stalk.
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Fig 9. I anläggningen vid Hällhage i Barlingbo gjordes en liten provundersökning efter tröskningen. Matjorden 
togs bort med hjälp av en traktor med skopa varvid de båda igenfyllda vallgravarna och ett flertal stolphål kom i 
dagen. Den närmaste medhjälparen står på botten av den yttre vallgraven, den bortre medhjälparen står på bot
ten av den inre. Längre bort i schaktet syns svarta fläckar efter stolphål inne i anläggningen. Foto efter färgdia. 
Foto Peter Manneke.
A small test excavation disclosed the two filled-in ditches and several postholes.

Archaeological remains, such as stone-settings, filled-in ditches or pits of various kinds, 
can be reflected in vegetation, even if they are on flat land below plough depth. Above all, 
it is variation in the dampness of the soil which creates varying conditions of growth. Whe
reas the vegetation above stone-settings often dries out, filled-in pits with their looser and 
more moist soil provide better conditions of growth, one of the effects being higher stems. 
Particularly extreme effects can be observed in fields of wheat. Examples of this are shown 
in the pictures of prehistoric forts or other types of enclosures at Hällhage in Barlingbo Pa
rish and Hulte in Endre Parish, in Gotland. These structures are completely invisible from 
the ground. They could be mapped directly in the field on the basis of variable stem growth. 
The differences can also be seen in stubble (figs. 5 and 8), so the various parts of a structure 
can be mapped even in a field of stubble. An interested observer can make important ar
chaeological discoveries even from the ground!
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Malmöhus län

Brita Tronde

Arbetet med ekonomiska kartans revidering i Malmöhus län påbörjades 1985 och planeras 
pågå under tre inventeringssäsonger. Första årets fornminnesinventering omfattade 63 
kartblad, om vardera 25 km2, i sydvästra Skåne. Området tilldelades resurser motsvarande 
1,3 anställningsdagar per km2. Som platsledare deltog Sune Jönsson, Brita Tronde och Per 
Holmgren.

Inför inventeringen gjordes rutinmässigt en genomgång av befintligt material i ATA samt 
ett urval av litteratur i Vitterhetsakademins bibliotek. Kompletteringar av detta excerpt- 
material gjordes senare på de lokala museerna, Skånes Hembygdsförbund samt på den Ar
keologiska institutionen vid Lunds universitet.

I en utpräglad fullåkersbygd, där exploateringen av landskapet drivits långt och där man 
därtill har en lång lokal arkeologisk tradition, är dessa förberedelser viktigare än någon an
nanstans. Vad man konfronteras med vid okulärbesiktning av terrängen är i allmänhet en
dast fragment av fornlämningar, svårtolkade utan äldre källor.

Ett försök med excerpering av materialet på Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund, före
trädesvis av namn med -hög i slutledet samt en uppföljning av detta på de äldre lantmäte
rikartorna visade sig ge gott resultat. Med undantag för delar av backlandskapet gjordes en 
sådan genomgång för hela området.

Vad som framför allt framkom i detta material var högar, vilka vid skifteskartornas upprät
tande under 1700- och 1800-talen varit väl synliga i landskapet, men som senare överodlats. 
Vid en terrängrekognoscering kunde ofta rester av dessa anläggningar skönjas i åkermar
ken i form av förhöjningar, 20-30 m i diam och 0,2-0,6 m höga. Dessa har i vanlig ordning 
redovisats med begränsningslinje och R på den ekonomiska kartan. Jämte nyfynd av hö
gar, ofta skadade och otydliga, i trädgårdar och på andra ”svårbesiktigade” platser utgjor
de de överodlade anläggningarna en stor procentuell andel i ökningen av antalet traditio
nella fornlämningar.

Den klart dominerande fornlämningskategorin i fornlämningsregistret för Skåne efter re
videringen är emellertid boplatser utan synliga anläggningar, företrädesvis stenåldersbo- 
platser.
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Fig 1. Nyfunnen hög i Furulund, Lackalänga sn, raä nr 23. 
Newly found mound.

Vid förstagångsinventeringen 1969 inventerades i stort sett inte boplatserna. Dels hade 
■man då inte möjligheten att redovisa dem på den tryckta kartan, och dels utfördes invente
ringen till allt väsentligt under sommarmånaderna, när åkermarken var täckt av gröda. Re
videringen 1985 påbörjades redan i mitten av mars och pågick även sent pa hösten för an
passning till de skånska odlingsförhållandena.

Stenåldersboplatserna har lokaliserats i åkermarken främst med ledning av påträffat flint
material och högst ungefärligt begränsats på fotokonceptkartan. Ett mer korrekt sätt att 
uttrycka saken torde vara att omraden med indikationer pa aktiviteter under stenålder har 
(R)-markerats, och begreppet stenåldersboplats får anses som en redovisningsteknisk 
term. I verkligheten torde dessutom dateringar till bronsålder kunna göras efter undersök
ningar, men när fyndmaterialet uteslutande varit flinta har lokalerna registrerats som sten- 
åldersboplatser. Enstaka järnåldersboplatser förekommer dessutom i materialet, bestäm
da utifrån daterande keramik och upplöjda härdar.
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Fig 2. Stenåldersboplats vid Kävlingeån, Lackalänga sn, raä nr 25. 
Stone Age settlement site.

Vad gäller boplatsinventeringen finns ett antal felkällor, främst beroende på den tidspress 
man arbetar under i fält. Återbesök i områden kan sällan göras, och eftersom all åkermark 
inte är tillgänglig samtidigt blir terrängrekognosceringen ej heltäckande. Dessutom vari
erar besiktningsförhållandena oerhört pga grödor, plöjning, värderlek mm. Personal
sammansättningen vad gäller utbildning och erfarenhet bidrar till variationer i materialet. 
I sammanhanget kan nämnas att säsongsanställda i stor utsträckning rekryterades bland ar
keologer med erfarenheter från Skåne.

I samband med själva inventeringen sker en registrering av lösfynd och fyndplatser. På de 
skånska gårdarna finns inte sällan en ansenlig samling fornfynd. Här gäller emellertid det 
samma som för terrängrekognosceringen att återbesök endast i undantagsfall är möjliga. 
Med ledning av koncentrationer av fynd kan ibland också boplatser lokaliseras.

Bland de (R)-markerade lokalerna finns förutom boplatserna ett antal flatmarksgravfält,
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vilka vanligen framkommit vid exploatering och delvis borttagits. Man har i de fallen gjort 
bedömningen att delar av gravfältet finns kvar, men också helt borttagna finns redovisade 
i registret.

Därutöver har ett antal platser utan synliga lämningar (R)-markerats utifrån skriftliga och 
muntliga uppgifter från arkeologiska undersökningar. Detta gäller t ex järnåldersboplatser 
funna i samband med gasledningsproj ektet.

Ett gott och helt nödvändigt samarbete med den lokala kulturminnesvården och forskning
en har varit en förutsättning för inventeringen.

För övrigt har på särskilt önskemål från regionen de medeltida bytomterna registrerats ge
nerellt på fotokarta och i beskrivning, med en ungefärlig begränsning, gjord utifrån äldre 
lantmäterikartor. I de flesta fall är bytomterna delvis bebyggda, varför normalt inget (R) 
satts ut på den tryckta kartan.

Bland övriga nyregistrerade fornlämningskategorier kan nämnas gränsvallar av tång eller 
jord och lämningar efter fiskebodar, vilka företrädesvis förekommer i Skanör och Falster- 
bo-området.

En utförligare redovisning av resulten kommer att ges, när den reviderade fornminnesin
venteringen avslutats i Malmöhus län 1987.1 övrigt hänvisas till det statistiska resultatet.

Summary

In Malmöhus County work on the revision of the economic map began in 1985. In the first 
of the three planned seasons, the south-west of Scania was field-walked.

The bulk of newly registered finds consisted of settlement sites with no visible features, ma
inly Stone Age settlements. In addition, a considerable number of ploughed-out and dama
ged mounds were successfully located, often with the aid of early surveyors’ maps.

In response to special requests from the local cultural monument conservation authorities, 
deserted medieval villages were generally registered on photographic maps and by descrip
tion.

A fuller account of the results of this archaeological survey will be provided when revision 
in Malmöhus County has been completed in 1987.
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Resultat av fornminnesinventeringen inom M-län

I II III

b c d

IV V

b

VI VII

b

VIII

b

X Anderslöv 2/2 - 2/2 15/15 - 3/3 - 2/2 - - 2/2

X Arrie - - - 0/0 - - - - - - - -

X Bara 3/3 - - 3/3 3/3 1/1 1/1 1/1 2/2 3/3 2/2 -

X Barsebäck 24/17 1/1 - 25/17 35/33 4/4 20/1 1/1 - 1/1 - 1/1

X Bjällerup 2/2 1/1 - 3/3 12/12 - - 2/2 - 1/1 - -

X Bjärshög - - - 0/0 1/1 - - 1/1 - - - -

X Bodarp 8/7 7/3 - 15/7 3/3 - - 2/2 - - - -

Bonderup - - - 0/0 - - - - - 1/1 - -

X Borgeby 7/5 2/2 - 9/7 23/22 - - 1/1 - 2/2 - -

X Brågarp 1/1 - - 1/1 2/2 - - 1/1 - - - -

X Bunkeflo 4/4 - - 4/4 3/3 - - 4/4 - - 1/1 -

X Burlöv 10/7 - - 10/7 4/4 - - 212 3/3 3/3 - 1/1

Börringe - - 1/1 1/1 12/12 3/2 1/1 - - - - -

X Bösarp 2/2 - - 2/2 37/37 - - - - - - -

Dagstorp - - - 0/0 - - - - - - - -

Dalby - 1/1 - 1/1 - - 1/1 1/1 2/2 2/2 - -

X Dalköpinge 2/2 1/1 - 3/3 6/6 1/1 - - - - - -

Esarp 1/1 - - 1/1 - - 7/1 4/4 - 1/1 - -

X Eskilstorp 1/1 - - 1/1 3/3 - 1/1 - - - - -

X Falsterbo - - - 0/0 - 3/3 92/9 1/1 1/1 - 6/1 2/2

X Fjelie 9/8 1/1 - 10/9 9/9 - - 1/1 1/1 2/2 - 1/1

X Flackarp 3/3 1/1 - 4/4 9/8 1/1 - 1/1 - 2/2 - -

X Flädie 2/2 - - 2/2 18/18 1/1 - 1/1 1/1 - - -

X Fosie 8/7 1/1 - 9/8 2/2 - - 2/2 - 3/3 - -

X Fru Alstad 1/1 - - 1/1 9/9 - 4/4 1/1 3/3 - - -

X Fuglie 17/15 3/2 - 20/16 6/6 - 1/1 2/2 - - - -

Genarp - - - 0/0 - - - - - - - -

X Gislöv 1/1 - - 1/1 20/20 - - - - - - -

X Glostorp 1/1 - - 1/1 4/4 - - 4/4 - 3/3 - -

Grönby - - - 0/0 3/3 - 1/1 - 2/2 1/1 - 2/2

X Gylle 11/8 - - 11/8 19/18 - - 1/1 - - - -

Gärdslöv - 1/1 - 1/1 4/4 - 4/4 - - - - 1/1

X Gässie 2/2 - - 2/2 2/2 - - - - - - -

X Görslöv 2/2 - - 2/2 9/9 - 1/1 2/2 - 1/1 - -

X Hammarlöv 9/8 3/1 - 12/8 7/7 - - 2/2 2/2 - - -

Hardeberga 10/1 - - 10/1 1/1 - 5/1 4/4 - 2/2 - -

X Hemmesdynge 1/1 - - 1/1 10/10 - 4/4 - - - 1/1 -

Hofterup 2/2 3/1 - 5/2 12/11 - - 2/2 - 1/1 - -

X Husie 8/7 - - 8/7 17/16 - - 212 1/1 212 - -

X Hyby 10/9 2/2 - 12/11 16/16 - 1/1 5/5 - 9/9 - 2/2

X Hyllie 1/1 - - 1/1 1/1 - - 1/1 - 1/1 1/1 -

X Håslöv 5/5 - - 5/5 12/12 - - 3/3 - - - -

X Håstad 2/2 - - 2/2 8/8 - - 1/1 - - - -

X Hög 5/5 1/1 - 6/6 3/2 - - 1/1 - - - -

X Hököpinge 9/7 - - 9/7 6/6 - - * - - - -

Igelösa - - - 0/0 - - - - - - - -

X Knästorp 1/1 - - 1/1 4/4 - - 2/2 - - - -

X Kyrkheddinge - - - 0/0 5/5 - - 4/4 2/2 1/1 - -

X Kyrkoköpinge 3/2 l/l - 4/2 - - - 2/2 - - - -

X Källstorp 2/2 1/1 - 3/3 3/3 - 6/6 - 1/1 - - -

X Kävlinge 5/5 1/1 - 6/6 6/6 - 1/1 2/2 1/1 - -

X Lackalänga 25/20 - - 25/20 3/3 - 5/1 1/1 1/1 - - -

L Beddinge 7/4 - - 7/4 11/11 1/1 1/1 - - - - -

L Harrie - 2/1 - 2/1 7/7 - - 1/1 - - - -

X L Isie 3/3 1/1 - 4/3 9/9 1/1 2/2 - - - 1/1 1/1

X LSlågarp 13/11 - - 13/11 5/5 - - - - - - -

X Lockarp 7/7 1/1 - 8/5 6/6 1/1 2/2
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IX X XI

b c
XII

b c
22/22 95 2/2 0 0 22 73 332

0/0 10 0/0 0 0 4 6 150

11/11 48 2/2 1 50 13 35 269

85/54 113 13/12 12 92 22 91 414

17/17 32 2/2 1 50 4 28 700

2/2 8 0/0 1 1 7 700

20/12 27 8/7 7 88 11 16 145

0/0 5 0/0 0 0 1 4 400

33/30 53 5/4 4 80 10 43 430

4/4 17 1/1 0 0 3 14 467

11/11 55 4/4 0 0 5 50 1000

19/15 58 6/5 4 67 26 32 123

17/15 36 1/1 0 0 4 32 800

39/39 89 2/2 0 0 6 83 1383

0/0 0 0/0 0 0 0 0 0

5/5 30 0/0 1 9 21 233

10/10 32 1/1 2 200 5 27 540

12/6 25 1/1 0 0 2 23 1150

5/5 19 1/1 2 200 7 12 171

97/14 31 0/0 0 0 14 17 121

21/19 43 8/8 2 25 10 33 825

15/8 35 2/2 2 100 4 31 775

23/23 37 2/2 0 0 6 31 517

13/12 106 8/7 1 13 18 88 489

18/18 48 1/1 0 0 12 36 300

29/25 65 19/16 1 5 18 47 261

0/0 0 0/0 0 0 0 0 0

21/21 60 0/0 0 0 4 56 1400

9/9 62 1/1 0 0 13 49 377

6/6 39 0/0 0 0 14 25 179

31/27 84 11/8 0 0 12 72 600

9/9 33 0/0 1 5 28 560

4/4 14 2/2 0 0 11 3 27

14/14 25 2/2 0 0 4 21 525

23/19 49 12/8 0 0 10 39 390

20/7 41 11/2 - 1 - 9 20 21 105

15/15 34 0/0 1 13 21 162

19/14 39 2/2 3 150 6 33 550

28/25 60 7/7 1 14 19 41 216

34/33 118 17/12 - 5 - 29 44 74 168

3/3 28 2/2 - 1 - 50 18 10 56

20/20 42 4/4 1 25 8 34 425

11/11 20 2/2 0 0 2 18 900

10/9 30 3/3 3 100 9 21 233

15/13 27 9/7 0 0 7 20 286

0/0 0 0/0 0 0 0 0 0

7/7 16 1/1 0 0 3 13 433

11/11 30 0/0 0 0 3 27 900

6/4 7 3/2 1 33 2 5 250

13/13 34 3/3 0 0 16 18 113

15/15 32 3/3 3 100 11 21 191

35/26 30 20/16 4 20 21 9 43

20/17 38 4/4 3 75 24 14 58

10/9 26 2/1 0 0 3 23 767

16/15 42 3/3 1 33 25 17 68

18/16 55 10/9 2 20 12 43 358

15/12 65 5/5 3 60 11 54 491

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

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

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

IV: Förhistoriska fornlämnngar utan mar
kerad begränsning och med (R) på 
kartan.

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

VI: Fornlämningar från historisk el ospe
cificerad tid utan markerad begräns
ning och med (R) på ek kartan.

VII: Inskrifter från historisk tid; a = mar
kerad med R på ek kartan, b = marke
rade med Ms på ek kartan.

VIII: Lokaler redovisade enbart med annat 
än R på ek kartan; a = upplysnings- 
text, b = namn.

IX: Summa fornlämningar, markerade 
med R el (R) på ek kartan; (= Illd + 
IV + Va + Vb + VI + Vila).

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

summa, b = avvikelse i antal ( - mar
keras), c = avvikelse i %.

XII: = X i förstagångsinventeringen; a = 
summa, b = avvikelse i antal, c = avvi
kelse i %.
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I II III IV V VI VII VIII

a b c d a b a b a b

Lund stad 6/6 13/2 19/8 8/8 3/2 1/1 5/5 23/23 1/1 212
X Lomma 9/6 - - 9/6 3/3 - - 3/3 6/2 3/3 - -

Lyngby 3/3 - - 3/3 - - - 2/2 - 1/1 - 4/3
X Löddeköpinge 25/11 3/2 - 28/13 41/40 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1 - 1/1

X Magiarp 104/4 - - 104/4 14/13 1/1 - 2/2 1/1 2/2 - 1/1
X Malmöstad 2/2 1/1 - 3/3 - - - 2/2 - 9/8 - -

X Mellan Grevie 4/4 - - 4/4 11/11 - - - - - - -

X Mölleberga 2/2 - - 2/2 3/3 - - 2/2 - 1/1 - 1/1
X Nöbbelöv 7/7 - - 7/7 3/3 - - 1/1 - - - -

X Nevishög 0/0 - - 0/0 9/9 - - 5/5 - - - -

Odarslöv 5/5 - - 5/5 8/8 - - 2/2 - - - -

X Oxie 6/4 - - 6/4 7/7 - - 3/3 1/1 2/2 - 3/3
X Räng 3/3 - - 3/3 12/11 2/1 212 4/4 2/2 - - -

X Simlinge - - - 0/0 13/13 - - - - - - -

X Skabersjö 1/1 - - 1/1 33/32 - - 7/7 - 1/1 1/1 1/1
X Skanör - - 5/2 5/2 1/1 3/3 244/12 1/1 1/1 1/1 - -

X Skegrie 4/3 3/2 - 7/5 9/9 - - 1/1 - - - 1/1
X Stora Hammar 1/1 - - 1/1 8/8 2/2 1/1 2/2 - - - -

Stora Harrie 3/3 - - 3/3 17/16 - - 2/2 - 1/1 - -

X Stora Råby 1/1 - - 1/1 9/9 - - 1/1 1/1 2/2 - -

X Stora Slågarp 2/2 - - 2/2 9/9 - - - 1/1 - - -

X Stävie 1/1 - - 1/1 31/28 - - 1/1 - - - -

X Stångby 4/4 1/1 - 5/4 10/10 - - 1/1 - - - -

X Svedala 1/1 - - 1/1 15/15 2/1 2/2 6/5 - 2/2 - 1/1
X Särslöv 1/1 - - 1/1 8/8 - - 1/1 - 1/1 - -

X Södervinge - - - 0/0 - - - - - - - -

X Södra Sallerup 4/4 - - 4/4 33/33 - - 4/4 - 6/6 - -

Södra Sandby 35/1 - 2/1 37/2 - 2/1 216/5 - - 1/1 - -

X Södra Åby 5/5 - - 5/5 2/2 - 4/4 - - - - 1/1
X Södra Åkarp 10/1 2/2 - 12/1 5/5 - - - - - - -

X Tottarp 1/1 - - 1/1 3/3 - - 3/3 1/1 1/1 - -

X Trelleborg stad - - - 0/0 3/3 2/2 1/1 2/2 - 10/10 1/1 -

Tullstorp - - - 0/0 - - - - - - -

X Tygelsjö 9/5 1/1 - 10/6 5/5 - 1/1 2/2 - 1/1 - -

X Törrige 1/1 - - 1/1 4/4 - - 1/1 - - - -

X Uppåkra 6/5 - - 6/5 4/3 - - - - 1/1 - -

X Vallkärra 3/3 1/1 - 4/4 6/5 - - 2/2 1/1 - - -

X Vellinge 1/1 - - 1/1 9/9 - 1/1 2/2 1/1 1/1 - 1/1
X Virke - - - 0/0 - - - - - - - -

X V Alstad - - - 0/0 5/5 - 1/1 1/1 2/2 2/2 - -

X VHoby 8/7 - - 8/7 20/18 2/1 - 1/1 - 1/1 - -

X V Ingelstad 3/2 - - 3/2 6/6 1/1 - - - - - 1/1

V Karaby 3/3 4/3 - 7/6 16/15 - - 3/3 2/2 - 1/1 -

X V Klagstorp 5/5 212 - in 6/6 - - 1/1 1/1 - - -

X V Kärrstorp - - - 0/0 6/6 - - - - - - 1/1
V Sallerup - - - 0/0 - - - - - - - -

X V Skrävlinge 3/3 - - 3/3 - - - 2/2 - - - -

X V Vemmerlöv 7/7 - - 7/7 9/9 - - 1/1 - - - -

VTommarp 3/3 2/2 - 5/3 6/6 - 2/2 3/3 1/1 - - 1/1
X Äspö 3/3 2/1 - 5/3 11/11 - 3/3 - - - - -

önnarp 1/1 - - 1/1 2/2 - - - - - - -

örtofta 6/5 - - 6/5 17/17 - 1/1 3/3 1/1 - _ _

X ö Grevie 1/1 - - 1/1 12/12 - , - - 1/1 - _

X ö Klagstorp 3/3 - - 3/3 2/2 - 4/4 1/1 1/1 - -

X ÖTorp 10/7 - - 10/7 13/13 - 6/5 - - 1/1 - -
Summa 577/358 71/46 8/3 656/391 915/ 37/31 652/92 159/ 52/48 118/ 15/10 36/35

894 158 117
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IX X XI

b c XII

b c
36/24 108 16/6 3 19 69 39 57

21/14 42 7/4 1 14 12 30 250

5/5 36 3/3 0 0 4 32 800

74/57 76 8/4 20 250 12 64 533

122/20 48 98/4 6 6 13 35 269

5/5 70 2/2 1 50 19 51 268

15/15 26 4/4 0 0 15 11 73

in 16 2/2 0 0 7 9 129

11/11 27 3/3 4 133 9 18 200

14/14 28 0/0 0 0 3 25 833

15/15 28 3/3 2 67 6 22 367

17/15 77 6/4 0 0 11 66 600

25/22 58 3/3 0 0 16 42 263

13/13 31 0/0 0 0 2 29 1450

41/40 84 1/1 0 0 24 60 250

255/19 40 0/0 5 6 34 567

17/15 39 4/3 3 75 7 32 457

14/14 31 1/1 0 0 9 22 244

22/21 39 m 1 50 7 32 457

12/12 26 i/i 0 0 7 19 271

12/12 32 2/2 0 0 4 28 700

33/30 51 0/0 1 2 49 2450

16/15 37 4/4 1 25 11 26 236

26/24 119 1/1 0 0 21 98 467

10/10 25 0/0 1 1 24 2400

0/0 0 0/0 0 0 0 0 0

41/40 81 3/3 1 33 17 64 376

255/9 24 17/5 20 118 14 10 71

11/11 40 5/5 0 0 28 12 43

17/16 25 8/8 4 50 16 9 56

8/8 23 1/1 0 0 7 16 229

8/8 35 0/0 0 0 18 17 94

0/0 0 0/0 0 0 0 0 0

18/14 54 8/5 2 25 12 42 350

6/6 14 1/1 0 0 3 11 367

10/8 18 5/5 1 20 6 12 200

13/12 58 3/3 1 33 10 48 480

14/14 70 1/1 0 0 16 54 338

0/0 0 0/0 0 0 0 0 0

9/9 48 0/0 0 0 16 32 200

31/27 43 8/7 0 0 11 32 291

10/9 19 3/2 0 0 7 12 171

28/26 94 0/0 7 10 84 840

15/15 50 5/5 2 40 14 36 257

6/6 39 0/0 0 0 2 37 1850

0/0 0 0/0 0 0 0 0 0

5/5 32 3/3 0 0 10 22 220

17/17 46 5/5 2 40 9 37 411

17/13 34 1/1 4 400 6 28 467

19/17 35 3/3 2 67 18 17 94

3/3 7 1/1 0 0 3 4 133

28/27 39 7/6 - 1 - 14 9 30 333

14/14 50 1/1 0 0 2 48 2400

11/10 24 2/2 1 50 10 14 140

29/25 50 10/7 0 0 28 22 70

2471/1593 4560 502/329 154 31 1193 3367 282





Södra Halland

Kjell Edvinger

Förstagångsinventeringen i södra Halland genomfördes 1967 och vid denna inventering re
gistrerades ca 520 lokaler i det område som var aktuellt för revidering 1985. Av dessa är 
den största delen fornlämningslokaler och då främst förhistoriska gravar. På grund av kart
tekniska skäl redovisades inga boplatser under flat mark 1967, däremot ett större antal lös
fynd, vilket indikerade flintförande boplatser.

Inventeringsområdet 1985 omfattade ca 800 km2 och bestod förutom Laholmsslätten även 
av gränssocknarna mot Småland, Knäred och Hishult; mindre delar av smålandssocknarna 
Hinneryd och Markaryd; delar av skånesocknarna Örkelljunga, Fagerhult, Hjärnarp, 
Tåssjö samt en större del av Östra Karup, som ligger i Halland men numera ingår i Kristi
anstads län.

Den största nyfyndskategorin inom 1985 års revideringsområde var boplatser under flat 
mark. De flesta av de (R)-märkta boplatserna framkom i områdena runt Laholm, utmed 
Lagan, men även söder därom i Ränneslöv, Skummeslöv, Våxtorp samt Östra Karup 
framkom ett 15-tal boplatser. Dessa indikerades främst genom flinta, men också i en del 
fall genom keramik. En del tidigare utgrävda boplatser utmed Lagan gav en viss fingervis
ning om fyndmaterialet på boplatserna. Den mest kända av dessa boplatser är nog den vid 
Karsefors, som grävdes ut av Holger Arbman 1950. Boplatsen daterades till äldre stenålder.

En fornlämningskategori som i stort sett är ny för revideringen är fossil åkermark, dvs 
åkrar och åkersystem som uppkommit genom numera övergivna brukningsmetoder. 
Dessa kan ytmässigt bli omfattande, vilket också blev fallet på Hallandsås, där ett 10-tal 
områden med fossil åkermark hittades. Dessa har en utsträckning från Hasslöv i öster till 
Östra Karup i väster. De två största områdena är belägna i Östra Karup sn, det ena ome
delbart intill gränsen till Hasslöv och det andra mellan Tvehöga och Gunnaröd. Ytterligare 
fyra mindre områden ligger i Hasslövs sn, omedelbart intill gränsen till Östra Karup. Ett 
av dessa områden specialkarterades under hösten 1986 av Björn Winberg, Phyllis Ander
son samt undertecknad. Även förhistoriska gravar nyregistrerades, trots att dessa pga den 
dominerande helåkersbygden inte är så talrika. Bl a kan nämnas en hög i Veinge, vid Furu
dal, 25 m diam och 2,5-3 m hög.

Nämnas bör också det relativt svårinventerade materialet av järnslagg i främst Knäred,
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Hishult samt Skånes-Fagerhult och Örkelljunga. Många av de slaggvarp som påträffades 
var ej synliga ovan mark, utan fick hackas fram vid ”bra lägen”. Detta gjorde inventering
en synnerligen tidsödande och en hel del slaggvarp återstår säkert att finna. En god hjälp 
var dock de tidigare inventeringarna av bl a John Nilén och Sven Nöjd.

Summary

The areas covered by the 1985 revision in Halland were initially examined by fieldwalking 
in 1967. At the time 520 sites were recorded, the majority consisting of prehistoric burial 
sites. The revision area for 1985 covered about 800 km2 from Hallandsåsen (The Halland 
Ridge) in the south to just north of Laholm in the north and the Småland border in the east. 
The bulk of newly-discovered finds consists of settlement sites that have no visible structu
res above ground but are marked mainly by flint and, in some cases, potsherds. Most of 
these sites were situated in areas around and to the south of Laholm. Approximately ten 
localities with ancient fields, some covering large areas, were discovered on the Halland 
Ridge.

New burial sites were also encountered despite the fact that this category was well recorded 
by the initial survey. Naturally enough, no great number of these sites is present in the fer
tile agricultural area, unless of course they are ploughed-out.

Finally it may be noted that the eastern area near the Småland border mostly contained slag 
heaps. However, theses were difficult to record by fieldwalking, as they were often not vi
sible above ground but had to be uncovered.
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Arbetsområde inom L- och N-län

Veinge
Hinneryd

Knäred

/^V7\
LAHOLM,

Ysby J

Markaryd
Ränneslöv

H ishu 11östra Karupa

I Hasslöv / Våxtorp

Skånes-Fagerhult

Hjärnarp /örkelli

Tåssjö

C D
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Resultat av fornminnesinventeringen inom L-län
I II III

b d

IV V

b

VI VII

b

VIII

b

Hjärnarp 1/1 1/1 1/1 3/3 1/1 1/1

Skånes-Fagerhult - - - 0/0 - - 3/3 2/2 - - - -

Tåssjö - - - 0/0 - - - - - - - -

örkelljunga - - - 0/0 - - 13/8 1/1 - - - 1/1
östra Karup 29/23 8/7 - 37/29 4/4 - 128/6 2/2 5/5 - - 2/2

Summa 30/24 8/7 - 38/29 5/5 - 147/20 5/5 6/6 1/1 - 3/3

Resultat av fornminnesinventeringen inom N-län
I II III

b c d

IV V

b

VI VII

b
VIII

b
Gunnarp 26/13 26/13 1/1 16/4 2/2 1/1

X Hasslöv 38/24 8/8 - 46/31 2/2 1/1 16/7 1/1 1/1 - - 9/9

Hishult 2/1 4/1 - 6/2 6/6 1/1 20/18 7/7 - - 1/1 3/3

Knäred 7/6 1/1 - 8/7 2/2 3/2 7/7 3/3 11/9 5/5 1/1 10/10

X Laholms lfs 25/20 4/4 - 29/24 26/26 1/1 212 - 2/2 - - 1/1

X Laholm stad 8/8 - - 8/8 - - - 1/1 3/3 1/1 1/1 -

X Rännäslöv 39/29 1/1 1/1 41/31 4/3 - 4/4 - 2/2 1/1 - 5/5

X Skummeslöv 1/1 - - 1/1 2/2 - - - 3/3 - - -

Veinge 18/13 1/1 - 19/14 - - 8/7 - 6/6 4/4 - 6/6

Våxtorp 9/7 - 4/2 13/9 5/5 - 17/12 1/1 9/9 1/1 - 10/10

X Ysby 24/17 1/1 - 25/18 19/15 - - - 1/1 - 1/1 4/4
Älvsered - - - 0/0 - - - - - - - -

Summa 197/139 20/17 5/3 222/158 67/67 6/6 90/61 13/13 40/38 12/12 4/4 49/49
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IX X XI

b c XII

b c
6/6 17 0/0 1 _ 0 17

5/5 21 0/0 0 0 8 13 163

0/0 0 0/0 0 0 0 0 0

14/9 35 0/0 0 0 0 35

176/41 84 38/28 -1 -3 41 43 105

201/61 157 38/20 0 0 41 116 283

IX X XI

b c XII

b

45/20 32 24/12 2 8 18 14 78

67/43 94 36/21 10 28 50 44 88

40/34 138 2/1 4 200 73 65 89

34/30 132 2/1 4 100 49 83 169

60/55 117 25/22 4 16 33 94 285

12/12 28 9/8 - 1 - 11 18 10 56

51/40 112 37/28 4 11 57 55 96

6/6 25 1/1 0 0 6 19 317

33/27 84 14/10 5 36 38 46 121

45/36 172 6/6 7 117 71 101 142

45/34 73 27/19 - 2 - 7 36 37 103

0/0 8 0/0 0 0 0 8

438/337 1015 185/131 37 20 449 566 126

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

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

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

IV: Förhistoriska fornlämnngar utan mar
kerad begränsning och med (R) på 
kartan.

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

VI: Fornlämningar från historisk el ospe
cificerad tid utan markerad begräns
ning och med (R) på ek kartan.

VII: Inskrifter från historisk tid; a = mar
kerad med R på ek kartan, b = marke
rade med Ms på ek kartan.

VIII: Lokaler redovisade enbart med annat 
än R på ek kartan; a = upplysnings- 
text, b = namn.

IX: Summa fornlämningar, markerade 
med R el (R) på ek kartan; (= Illd + 
IV + Va + Vb + VI + Vila).

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

summa, b = avvikelse i antal ( - mar
keras), c = avvikelse i %.

XII: = X i förstagångsinventeringen; a = 
summa, b = avvikelse i antal, c = avvi
kelse i %.
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Södra Vätterbygden - Jönköpings län

Lars Löthman

Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering för revidering av den ekonomiska kartan 
i Jönköpings län, som påbörjades 1983-84 i länets sydvästra och västra delar, fortsatte 1985 
med en genomgång av dess nordvästra och norra delar. Totalt ingick 76 ekonomiska kart
blad i området, vilket berörde större eller mindre delar av 37 socknar, varav dock delar av 
fem i norr tillhör Östergötlands län och två i väster Älvsborgs län. Geografiskt kan detta 
års inventeringsområde sägas tillhöra södra Vätterbygden (se kartan). I äldre administra
tivt hänseende berör området hela Vista härad samt stora delar av Mo, Tveta och N Vedbo 
härader, efter modern indelning tillhör det till största delen Jönköpings och Tranås kom
muner.

Personal och arbetstid

Sammanlagt tjänstgjorde 12 säsongsanställda inventeringsassistenter, av vilka två även 
deltagit i förstagångsinventeringen 1954, med förordnanden på 1-5 månader. För första 
gången deltog även en tjänsteman från länsmuseet i revideringen. Platsledare för Jönkö- 
pingsområdet var Lars Löthman, för Gränna-Visingsöområdet Gert Magnusson och för 
Tranåsområdet Peter Norman, som även var ansvarig för den centrala excerperingen. Fält- 
arbetssäsongen varade mellan maj och oktober. De anslagna medlen räckte till en arbets
takt av ca 2 kvkm per anställningsdag, dvs i verkligeheten måste ytor på ända upp till 3 
kvkm per assistent och arbetsdag medhinnas. Denna höga rekognosceringstakt innebär 
naturligtvis generellt att en förutsättningslös täckning av de stora och svåröverblickbara 
skogsytorna ej var möjlig.

Tidigare uppteckningar

Utöver den rikhaltiga småländska antikvarisk-topografiska litteraturen (se Arkeologi i 
Sverige 1982-83, s 124) excerperades även aktkapslarna på AT A och JLM. Av särskilt in-
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tresse är de tidiga, talrika sockeninventeringarna från slutet av 1920-talet i Tveta härad, vil
ka liksom ett antal motsvarande inom Redvägs härad i Västergötland kom att utgöra förar
beten till den kommande fornminnesinventeringen i landet för Ekonomisk karta över Sve
rige 1938 (K A Gustawsson muntligen 1986).

En central roll i detta sammanhang kom framlidne kaptenen Bror Kugelberg att spela, vil
ken ensam under åren 1927-1931 svarade för sk snabbinventeringar av dussinet socknar 
inom Tveta härad, vilka under 1930-talets mitt åtföljdes av liknande inom Vista härad ut
förda av arkeologen Claes Claesson.

Inom Tveta härad uppbyggdes en rent hierarkisk organisation med Kugelberg som ”hä- 
radsfornvårdare” tillika riksantikvariens ombud samt därunder 12 ”sockenfornvårdare” 
och som ställföreträdare särskilda ”fornvårdare", åt vilka anförtroddes bl a tillsynen av de 
avlägset belägna fornminnena. Till organisationsplanen fogades vidare en detaljerad in
struktion för sockenfornvårdarna omfattande 13 punkter (Öggestorps sn, JLM:s arkiv).

Här skapades alltså redan i slutet av 1920-talet en för landet sannolikt fullkomligt unik, de
centraliserad organisation för den lokala kulturminnesvården! Troligen insåg Kugelberg 
tidigt sina begränsade möjligheter att som riksantikvariens ombud effektivt kunna överva
ka sina många socknar, av vilka f ö flera kring Jönköping stod inför en omdanande samhäll
sutveckling.

Slutligen skall här nämnas att denna häradsorganisation som särskilt ”skyddsmärke” för 
fornlämningarna i Tveta härad av riksantikvarien den 16/11 1929 fick antaget symbolen ett 
solkors eller ett hjulkors, vilka i vit oljefärg målades på block ingående i eller belägna intill 
fornlämningarna, vilka markeringar ännu i vissa fall svagt kunde skönjas 1985.

Kartbladens kulturminnesinnehåll

Fornminnesinventeringens koppling till Lantmäteriverkets (LMV) utgivning av de båda 
officiella kartorna kan motivera en kartbladsvis redovisning av områdets allmänna kultur
minnesinnehåll. Liksom de båda senaste säsongerna har som ett mått på detta beräknats 
totalsumman av antalet R-markerade platser, antalet upplysningsskrifter och antalet kul
turhistoriskt värdefulla namn samt urvalet av märkligare fornminnesplatser för den topo
grafiska kartan per ekonomisk kartbladruta om 25 kvkm. Samma lokal kan alltså ha en el
ler flera olika markeringar. Däremot tas inte hänsyn till hur många anläggningar som ingår 
i varje lokal.

Ett för F län och regionen Sydsvenska höglandet särskilt högt allmänt kulturminnesinne
håll har följande 15 kartblad i skalan 1:10 000 av årets totalt 76 reviderade: Jönköping (85 
markeringar), Gripenberg (81), Axamo (75), Ölmstad (70), Lekeryd (68), Öggestorp (66), 
Visingsö (65), Gränna (64), Ribbingsnäs (63), Bottnaryd (61), Svarttorp (57) och Helgabo 
(53) samt Jära, Lönnemålen och Skruvhult (alla 52).
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Om man utför en liknande beräkning för den nya reviderade ekonomiska kartan i skala 
1:20 000, av LMV marknadsförd som ”Gula kartan” i block om 6 eller 4 av de ”gamla” bla
den i skala 1:10 000, så ger följande färdigrekognoscerade block denna rangordning: Jön
köping (324 markeringar), Huskvarna (268), Bottnaryd (264), Bjurbäck (212), Gränna 
(198), Sömmen och Tranås (båda 189), Bankeryd (187), Kaxholmen (169), Adelöv (139), 
Visingsö (135), Brötjemark (116), Bunn (73) och Stava (69).

Medeltalet markeringar per ”gammal” bladruta i 1:10 000 är 32 och medeltalet av alla re
gistrerade platser per blad är 43, dvs nästan i nivå med 1984 års siffror men betydligt lägre 
än startårets 1983 (36 resp 61).

Statistiska kommentarer

Av spalt X i tabellen över 1985 års reviderade fornminesinventering i F län framgår att an
talet registrerade platser ökat från 1 046 1954 till 2 964 eller med 183%, dvs en relativt 
mindre ökning jämfört med 1984 (224%), beroende på en stegrad rekognosceringstakt, 
varvid främst de sentida bebyggelselämningarna blivit ofullständigt registrerade. Socknar 
med speciellt många registrerade platser är Gränna (325), Bottnaryd (318), Adelöv (247) 
och Säby (229). Särskilt höga procentuella ökningar (XIIc) uppvisar Bankeryd (613), Bott
naryd (430), Adelöv (366), Vireda (332), Gränna (317) och Jönköping (259).

Det totala antalet R-markerade fornlämningar 1985 är 3 356 på 808 platser, varav 2 998 på 
522 platser från förhistorisk tid (IIId + IV) och 358 på 286 platser från historisk tid (V- 
Vlla). Med endast olika upplysningstexter har 123 kulturlämningar utsatts (Vllb-VIIIa). 
Markering av enbart namn har föreslagits för 826 platser av kulturhistoriskt intresse (Vlllb).

Totalt uppgick antalet på ekonomiska kartan i någon form redovisade platser (Illd-VIIIb) 
till 1 732 eller 58 % av fornlämningsregistrets totala lokalinnehåll (X). De övriga anteckna
de platserna, främst fornlämningsliknande bildningar/lämningar, borttagna fornlämning
ar, fyndplatser, sentida bebyggelselämningar utan kända namn, kolningsgropar, småindu
strilämningar m m kommer dock jämte andra på fältfotokartan markerade företeelser, t ex 
odlingsrösen, kolbottnar, röjningsröseområden, att tillföras de särskilda fornläm- 
ningskalker som efter hand distribueras till den regionala kulturminnesvården.

Genom LMV:s rekognoscering kartbladsvis kunde endast 13 av de 30 berörda socknarna 
i länet inventeras i sin helhet, medan 5 påbörjade 1984 nu kunde fullbordas och de övriga 
12 endast påbörjas 1985 för att färdigställas 1986.

131



Stenålder

Inom 1985 års inventeringsområde var tidigare kända enstaka stenåldersboplatser och sen- 
neolitiska hällkistor, främst i socknarna kring Vätterns södra delar samt i övrigt ställvis tal
rika lösfynd omväxlande med fyndtomma områden.

Rekognosceringen 1985 i de genom bebyggelse och jordbruksnedläggelse krympande öpp
na markerna gav få nyfynd. Totalt registrerades 8 hällkistor, ett 15-tal boplatser och sprid
da nya lösfynd samt antecknades i fornlämningsregistret huvuddelen av de tidigare lösfyn
den med någon form av ortsangivelse. Särskilt många är stenåldersregistreringarna i Jön- 
köping-Ljungarum, Gränna, Hakarp, Skärstad, Visingsö och Tranås-Säby och Linderås, 
medan fyndtomma områden finns i väster kring Nissans översta lopp och i sydöst.

Bronsålder

Inom 1985 års område kan två huvudcentra urskiljas. Ett i Jönköping-Ljungarum har nu 
endast ett par bevarade storhögar av tidigare flera högar och rösen samt ett flertal lösfynd, 
varav ett depåfynd (Torpa). På Visingsö finns ett flertal större högar och tre skärvstenshö- 
gar, varav två nyregistrerade 1985 utöver den tidigare kända, som sedan 1980-talets början 
årligen utgräves av arkeologikursen på folkhögskolan, samt flera lösfynd. I övrigt förekom
mer spridda rösen och högar samt enstaka lösfynd av bronsålderskaraktär i flera socknar.

Utöver den under början av 1970-talet undersökta Sagaholmshögen i Ljungarums sn, i vil
ken 15 av 40-talet sandstenshällar i den inre kantkedjan hade olika hällristningsfigurer, har 
tidigare i ett par gravar i samma socken också påträffats enstaka hällar med älvkvarnar. 
1985 registrerades därutöver fem älvkvarnsblock väster om Jönköping.

Om teorierna om att Vättern stjälps över mot söder genom landhöjningens större hastighet 
i norr och att denna process skett likformigt över tiden är riktiga, så bör lämningar från bå
de stenålder och bronsålder stå att finna under vatten ute i södra delen av Vättern.

Järnålder

Registreringen av j ärnåldersgravar 1985 kännetecknades av både ökningar och minskning
ar. Totalt antecknades ca 2 900 anläggingar på ca 450 platser, innebärande en ökning av 
antalet platser med 90 eller 20 %, varibland flertalet inom Bottnaryd, Mulseryd och Leke- 
ryd. Liksom 1984 minskade dock 1985 antalet anläggningar med drygt 10% (spalt XIc). 
Detta beror främst på att det vid 1954 års inventering inom äldre järnåldersgravfält i åtskil
liga fall upptagits resta stenar och klumpstenar som enskilda anläggningar, då de i stället
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torde utgöra rester av olika stenkretsar. I några fall har också antalet gravanläggningar 
övervärderats.

Av de sammanlagt 104 gravfälten innehållande huvuddelen av områdets gravar finns de 
flesta inom de östliga socknarna: Svarttorp (12), Linderås (9), Gränna, Lekeryd och Skär
stad (alla 8), Adelöv, Mulseryd och Säby (båda 7), Bottnaryd (6), Sandseryd, Ölmstad och 
Visingsö (alla 5). I den sistnämnda socknen återfinns fö ett par av länets största och mest 
varierade gravfält. Vassrödjorna i Adelöv är ett annat stort gravfält av huvudsakligen äldre 
järnålderskaraktär.

I övrigt utmärkes området V om Jönköping av gravlokaler med resta stenar och kvadratis
ka stensättningar av äldre järnålderstyp, medan det Ö om staden samt i området Gränna- 
Tranås finns större inslag av högar och stensättningar av yngre järnålderskaraktär. Slutli
gen har registrerats två fornborgar och fem runristningar. I en av de förstnämnda (Vista 
kulle), påträffades 1985 en husgrundsterrass samt skörbränd sten i ett muravsnitt.

Lågteknisk järnframställning

Tidigare var inom Axamoområdet kända ett dussintal järnframställningsplatser och ett 
hundratal kolningsgropar, de första observerade 1974 mellan Dumme mosse samt Axa- 
mosjön och flygplatsen. 1985 kunde där fornminnesinventeringen fördubbla järnframställ- 
ningsplatserna och samtidigt kartlägga 330 kolningsgropar, varav huvuddelen inom Sand- 
seryds sn och övriga inom Järstorps sn, nästan samtliga belägna i sandmomark.

Totalt förtecknades inom 1985 års SV inventeringsområde ca 40 lämningar av lågteknisk 
järnframställning och 425 kolningsgropar, utöver de båda nyss nämnda socknarna även 
mindre grupper inom Bottnaryd och Mulseryd. Den låga andelen platser med slagg i för
hållande till det stora antalet gropar, en på tio, visar att tiden ej räckt till att sondera fram 
all i eller under markytan belägen slagg. Detta är ett tidsödande uppföljningsarbete som 
kräver extra specialinventeringsinsatser, speciellt i sandhedsmarker, där markytan ej läng
re är slät och orörd.

Agrarhistoriska lämningar

Ställvis talrika och mestadels svåravgränsade är områdena med röjningsrösen, vilka i sär
skilt markanta fall numreras och beskrives. I övriga fall antecknas de på fältfotokartan eller 
omnämnes under andra raä-nummer i närheten, särskilt om de är fornlämningsliknande.

Av fossil åkermark har 1985 förtecknats 55 ”fornåkrar” på ett tiotal platser inom främst 
Bottnaryd (22/5), Säby (14/1), Sandseryd (7/1) och Skärstad (7/1). Vanligen utgöres de av 
beskogade och sedan länge övergivna, terränganpassade terrassåkrar, där den totala läng
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den av terrasskanterna uppgår till flera kilometer och åkerytorna täcks av spridda, ålder
domliga odlingsrösen. Antalet registrerade stensträngar är endast fyra.

Bebyggelselämningar

Inom 1985 års område har förtecknats två slottsruiner (Gränna och Visingsö) samt två 
borgruiner (Huskvarna och Adelöv) och en skans samt en kyrkgrund.

Av ödelagda by- eller gårdstomter med senmedeltida belägg har totalt ca 40 markerats med 
R eller (R), varibland tio i Gränna och tre i vardera Adelöv, Bankeryd, Skärstad, Svart
torp och Säby. Ö om Gränna är flera ödelagda ensamgårdar på -måla, -målen. Med Mb har 
1985 totalt 20 byggnadsminnesmärken och byggnadsminnen markerats, huvuddelen i Jön
köping.

Synnerligen talrika är de sentida bebyggelselämningarna. Av uppskattningsvis 1 300- 
1 400 har 1985 ca 650 grunder efter torp och backstugor med synliga lämningar föreslagits 
få namn på ekonomiska kartan. Tidsbrist medförde dock att registreringen av detta omfat
tande material blev ofullständig.

Kommunikationslämningar

Av de närmare 160 kommunikationslämningarna utgöres 122 av äldre vägmärken, milstol
par, väghållningsstenar etc. Särskilt talrika är registreringarna inom Trehörna (25), Grän
na (17) och Skärstad (11).

Vidare har R-markerats totalt 20 hålvägar på tio platser, sex stenbroar och en kavelbro 
samt sex äldre färdvägar, varibland märks delar av äldre sträckningar av Nissastigen och 
Sillastigen (mot Göteborg) VSV om Jönköping.

Ortnamn

Ortnamnen är ofta en uppskattad del av kartornas innehåll. Fornminnesinventeringen har 
föreslagit att 826 platser skall utsättas med enbart namn på den tryckta kartan. Ca 650 avser 
därvid namn på övergiven senare bebyggelse, medan ca 175 hänför sig till olika naturföre
teelser med namn och tradition. I ytterligare ca 75-talet fall har även fornlämningar eller 
själva miljön för dem åsatts namn. Totalt har alltså 900 namn aviserats, dvs 12 per ”gam
mal” ekonomisk kartbladruta eller närmare 75 per 6-bladsblock för den nya "Gula kartan” 
i genomsnitt.
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Fig 1. När slott på södra delen av Visingsö är Sveriges äldsta profana stenbyggnad och byggd troligen av Karl Sver- 
kersson på 1160-talet. Snorre Sturlasson omnämner borgen som ”Stenväggen på Visingsö”. Foto Gert Magnus
son.
När Castle is the oldest secular stone building in Sweden. It was probably built by Karl Sverkersson in the 1160s.

Fornminnesinventeringen har föreslagit särskilt många namn, varibland flera för ortnamns
arkiven tidigare ej upptecknade, inom följande kartblad: Bottnaryd (25 varav 9 nya), 
Knutstorp (27-8), Månseryd (23-7), Jönköping (27-6) och Humlered (22-7), eller förde
lade på nya Gula kartan-block: Bottnaryd (108-39), Jönköping (95-20) och Huskvarna 
(110-11). Arbetet med raä:s namnaviseringar kan med fog sägas ha blivit mycket omfat
tande under revideringen.

Slutligen ger en mycket översiktlig genomgång av ortnamnsbeståndet av byars och större 
gårdars namn (ca 500 st) enligt berörda topografiska kartblad (rekognoscerade på 1960- 
och 1970-talen) följande fördelning av de vanligaste ortnamnskategoriernas efterleder: 
-torp (38%, varav 20% -arp), -ryd, -red, -rud (13%), -bo (10%), -hult (7%) och -målen, 
-måla (4%), namnformer som generellt anses ha tillkommit under medeltiden. Ytterst få
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taliga är däremot namn med efterleder på -by, -inge och -stad, totalt 5 % av beståndet och 
nästan alla inom Vista härad (Skärstad och Visingsö). Övriga 23 % innehåller främst natur
eller lägesbeskrivande element. De Ö och NÖ delarna av 1985 års kartläggningsområde ut
gör ett av landets absolut tätaste med ortnamn på -torp (-arp, -orp). Anmärkningsvärt är 
den höga andelen på -arp, vilken namnform helt saknas inom de V, och i Mo härad ingåen
de socknarna.

Övrigt

Slutligen har förtecknats tre kyrkplatser, en ödekyrkogård och två andra begravningsplat
ser samt ett tiotal offer- eller hälsokällor, ett offerkast samt 20 fångstgropar av varggrops- 
typ och ett tiotal rännformade tjärdalar i V. Antalet minnesinskrifter uppgår till 70, varav 
över en tredjedel i Jönköping.

Fortlöpande har fornminnesinventeringen lämnat information och service till den regiona
la kulturminnesvården och hembygdsföreningarna samt ortspressen och lokalradion. Vi 
medverkade även vid skogsstyrelsens framställning av audiovisuellt materiel om skogs
bruk och fornvård.

Bebyggelseutvecklingen

Om huvudkolonisationsvägarna för 1983 och 1984 år kartläggningsområden i länets västra 
delar var självklara - Lagan och Nissan - desto mer komplicerade att fastställa är de inom 
1985 års områden i N och NV.

Socknarna kring de båda hallandsåsarnas övre lopp har endast enstaka stenåldersindika- 
tioner. De stora fyndstråken går i stället i socknarna längs S Vättern: Jönköping-Ljunga- 
rum, Hakarp, Skärstad och Gränna-Visingsö samt kring Svartåns övre lopp: Tranås-Säby 
och Linderås. Den ökande andelen av föremål av bergart på bekostnad av flinta i fyndma
terialet antyder också att förbindelserna ej behöver ha gått genom hallandsåarna utan lika 
gärna kan ha utgjorts av Vätterns och Svartåns vattensystem eller tom olika landvägar.

Etableringen av fastare bronsåldersbygder följer det större stenåldersstråket Jönköping- 
Skärstad-Visingsö. I övrigt finns glesa nedslag i form av större rösen samt fynd av brons
föremål. Dessutom härrör sannolikt även en del av de enkla skafthålsyxorna och flintdol- 
karna från denna tid.

Järnåldern präglas särskilt V om Jönköping av äldre gravformer av resta stenar och block 
samt kvadratiska stensättningar, vilka också är vanliga Ö om staden. Från Huskvarnaåns 
dalgång och upp mot N och NÖ uppträder yngre gravformer, högar och runda stensätt-
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ningar, vilka ofta, till skillnad från de mera isolerade gravlokalerna från äldre järnålder, är 
belägna centralt i bygderna och till en del också kan vara bortodlade.

Den bästa kontinuiteten från stenålder fram till de historiska byarna och gårdarna att döma 
av fornlämningar och lösfynd samt ortnamn, uppvisar Visingsö, Skärstad, Jönköping och 
delar av Huskvarnaåns och Svartåns dalgångar. Avbrottet under yngre järnålder i övriga 
områden följs av en medeltida expansion, i väster troligen påskyndad av den redan under 
900-talet påbörjade järnutvinningen i Axamoområdet, den yngsta kolonisationen i skogs
områdena Ö om Gränna med åtskilliga ortnamn på -måla, -målen. Just dessa sena bebyg
gelseenheter drabbas också i första hand av ödeläggelse, i vissa socknar i Norra Vedbo än
da upp till 80% (Bååth 1983, s 52, tabell 8).
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Summary

In 1985 the survey of ancient monuments by the Central Board of National Antiquities for 
the revision of the Economic Map of Sweden continued in the province of Jönköping. The 
survey covered 76 map sheets around the south of Lake Vättern, comprising 37 parishes, 
five of which are situated in the province of Östergötland. The number of registered sites 
increased by 183 % to 2,964. The total number of ancient monuments is 3,356, of which 
2,998 are from the prehistoric period and 358 from the historical or modern period.

The average number of sites of cultural-historical significance is 32 per km2 (one economic 
map sheet) and 192 per 150 km2 (one sheet of the new large economic map, “Gula kar
tan”).

New registrations were concentrated mainly around the southern parts of Lake Vättern 
and along the River Svartån. They included a total of eight gallery graves/megalithic stone 
cists, 15 Stone Age settlements sites and a large number of stray finds.

From the Bronze Age a number of relatively large mounds and cairns, three heaps of fire- 
cracked stones and seven sites with cup-marks were registered. Two Bronze Age centres 
can be discerned: the urbanised Jönköping-Ljungarum area and the Island of Visingsö.

The majority of the 2,900 graves from the Iron Age are located in 104 prehistoric cemete
ries. They include early grave forms such as standing stones and square stone-settings to 
the west and east of Jönköping, and later forms such as mounds and stone-settings in the 
northeastern area.

The majority of the 40 sites with remains from bloomery iron production and 425 charcoal
burning pits are located in the Axamo area, west of Jönköping. Around 40 late medieval 
village and farm sites and 650 settlement remains from the modern or historical period have 
been registered on the maps in different ways. There will still be gaps in the registration of 
Stone Age settlement sites, remains of bloomery iron production and ancient field systems.

The distribution of ancient monuments and finds and the earlies known place-name forms 
suggest continuity of settlement from the Stone Age to the historical period, especially in 
the Jönköping area, Skärstad, Visingsö and parts of the River Svartån and River Huskvar- 
naån valleys.
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Arbetsområde inom F-län
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Resultat av fornminnesinventeringen inom F-län
I II III IV V VI VII VIII

a b c d a b a b a b

X Adelöv 268/10 268/10 3/3 6/6 1/1 7/7 - 3/3 53/53

Angerdshestra 59/4 - - 59/4 - - 5/5 - 7/7 - 7/3 10/10

X Bankeryd 18/7 - - 18/7 2/2 1/1 4/3 3/3 4/4 5/5 1/1 48/47

Barkeryd 3/3 - 1/1 4/3 - - 1/1 - - - - 2/2

Barnarp 37/6 - - 37/6 - - 2/2 - - 1/1 - 16/16

Bose bo 1/1 - - 1/1 2/2 - - - - - - 1/1

X Bottnaryd 148/58 2/2 - 150/60 - 1/1 33/15 - 8/8 2/2 7/7 114/

102

Burse ryd - - - 0/0 1/1 - - - - - - -

Frinnaryd - - - 0/0 - - - - - - - 1/1

Forserum - - - 0/0 - - - - 1/1 1/1 - 1/1

X Gränna 126/22 1/1 - 127/23 3/3 10/10 3/3 2/2 17/16 14/14 2/2 98/98

X Hakarp +Huskvarna 91/7 - - 91/7 - 6/3 1/1 - 2/2 1/1 3/3 53/52

X Haurida 43/15 - - 43/15 - - 3/3 1/1 3/3 1/1 1/1 11/11

Järsnäs 26/11 - - 26/11 - - - 2/2 - - 1/1 4/4

X Järstorp 35/6 1/1 - . 36/7 - 1/1 13/10 - , 5/5 - 2/2 13/13

X Jönköping 9/7 2/2 - 11/9 - 1/1 5/4 - 8/8 24/23 8/8 42/40

X Lekeryd 248/60 1/1 - 249/61 - - 2/2 - 2/2 - 1/1 44/41

Linderås 75/19 1/1 - 76/20 - 2/2 3/3 - 5/5 1/1 1/1 33/33

Lommaryd - - 1/1 1/1 - - - - - - - -

Mulseryd 145/21 2/1 2/2 149/24 - 1/1 13/10 1/1 9/8 - 5/5 31/31

Rogberga 14/4 1/1 - 15/5 - - - - 4/4 2/2 3/3 9/9

Sandseryd 123/16 1/1 - 124/17 - - 36/20 7/6 1/1 1/1 - 11/11

X Skärstad 154/44 - 3/2 157/45 4/4 2/2 13/6 1/1 11/10 3/3 1/1 33/33

Sandvik - - - 0/0 - . - - - - - - -

X Svarttorp 225/54 - 1/1 226/54 1/1 3/3 4/4 1/1 3/3 - 1/1 34/33

Vireda 25/9 - - 25/9 - 1/1 - 1/1 5/5 1/1 - 34/34

X Visingsö 838/34 - 5/5 843/39 - 5/5 5/3 - 7/7 1/1 5/5 9/9

Tranås/säby 141/33 - 1/1 142/34 - 2/2 15/2 5/5 8/8 5/5 3/3 86/86

Öggestorp 35/18 - 1/1 36/18 - - 3/2 - 3/3 1/1 - 17/17

X Ölmstad 71/19 - - 71/19 - 1/1 - 1/1 2/2 3/3 1/1 18/18

Summa 2958/488 12/11 15/14 2985/509 13/13 40/37 170/105 26/25 122/ 67/66 56/52 826

119 806
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IX X XI

b

XII

b c
285/27 247 395/13 -127 - 32 53 194 366

71/16 32 59/4 0 0 12 20 167

32/20 107 16/5 2 13 15 92 613

5/4 7 2/2 2 100 3 4 144

39/8 37 47/4 - 10 21 11 26 236

3/3 8 0/0 3 0 8

192/84 318 87/29 63 72 60 258 430

1/1 5 0/0 1 1 4 400

0/0 1 0/0 0 0 0 1

1/1 3 0/0 0 0 0 3 300

162/57 325 175/22 - 48 - 27 78 247 317

100/13 94 127/4 - 36 - 28 30 64 213

50/22 65 66/15 - 23 - 35 50 15 30

28/13 33 26/11 0 0 15 18 120

55/23 85 46/7 - 10 - 22 24 61 254

25/22 143 9/6 2 2 46 97 211

253/65 136 246/51 3 1 71 65 92

86/30 126 134/19 - 58 - 43 56 70 125

1/1 6 1/1 0 0 1 5 500

173/44 136 122/11 26 21 41 95 232

19/9 51 14/5 1 7 15 36 240

168/44 83 109/16 15 14 37 46 124

188/65 168 209/39 - 52 - 25 77 91 118

0/0 2 0/0 0 0 0 2

238/66 148 232/66 - 6 - 3 107 41 38

32/16 82 36/7 - 11 - 31 19 63 332

860/53 121 864/34 - 26 - 3 76 45 59

172/51 229 155/30 - 13 - 8 70 159 227

42/23 70 37/17 - 1 - 3 28 42 150

75/23 96 138/17 - 67 - 49 50 46 92

3356/804 2964 3352/435 -367 - 11 1046 1918 183

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

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

III: förhistoriska fornlämningar med mar
kerad begränsning och Rpå ek kartan; 
a = gravar, b = ristningar, c = övriga, 
d = summa.

IV: Förhistoriska fornlämnngar utan mar
kerad begränsning och med (R) på 
kartan.

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

VI: Fornlämningar från historisk el ospe
cificerad tid utan markerad begräns
ning och med (R) på ek kartan.

VII: Inskrifter från historisk tid; a = mar
kerad med R på ek kartan, b = marke
rade med Ms på ek kartan.

VIII: Lokaler redovisade enbart med annat 
än R på ek kartan; a = upplysnings- 
text, b = namn.

IX: Summa fornlämningar, markerade 
med R el (R) på ek kartan; (= Illd + 
IV + Va + Vb + VI + Vila).

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

summa, b = avvikelse i antal ( - mar
keras), c = avvikelse i %.

XII: = X i förstagångsinventeringen; a = 
summa, b = avvikelse i antal, c = avvi
kelse i %.
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Alvsborg county

Phyllis Anderson

The revision of the inventory in Älvsborg county, first begun in 1982, continued in 1985 
with the resurvey of the southern tip of Älvsborg county including the area located S of 
Svenlj unga, SW of Tranemo, E of Öxabäck parish down to the marginal border areas along 
the SW part of Jönköping county, and part of the eastern edge of the county of Halland. 
The fieldwork, which took place during the snow-free months from April to November by 
five survey assistents, included the revision of 31 economic map sheets with a land area of 
722 km2 and a water area of 53 km2. An additional area 100 km2 large, or four economic 
map sheets, located W of Tranemo and adjacent to and NE of the area revised in 1985, was 
carried over from the preceeding year and also completed, thus bringing the total area re
vised in 1985 to 875 km2. The area includes two whole parishes and parts of another 13 par
ishes in Älvsborg county: Mårdaklev, Östra Frölunda and Ambjörnarp, Holsljunga, 
Håcksvik, Kalv, Mjöbäck, Redslared, Revesjö, Sjötofta, Svenljunga, Tranemo, Ullasjö, 
Örsås, and Öxabäck respectively; along with smaller parts of three parishes in Jönköping 
county: Bosebo, Burseryd, and Sandvik; and parts of two parishes in the county of Hal
land: Gunnarp and Älvsered.

The first inventory of ancient monuments in the area revised in 1985 was carried out be
tween 1953-1966 under the direction of Bernt Einerstam and Gunnar Ekelund as follows: 
Älvsborg county: Ambjörnarp, (59); Holsljunga, (59); Håcksvik, (53); Kalv, (53); Mjö
bäck, (59); Mårdaklev, (59); Redslared, (59); Revesjö, (59); Sjötofta, (59); Svenljunga, 
(59); Tranemo (59); Ullasjö, (59); Örsås, (59); Östra Frölunda, (59); Öxabäck, (59); Jön
köping county: Bosebo, Burserud, and Sandvik, (53); and Halland county: Gunnarp, (66) 
and Älvsered (62). During that survey a total number of 422 sites were recorded for this 
area. Of these, 510 ancient monuments were registered on 241 sites. The monuments re
corded consisted mainly of prehistoric graves, generally cairns and cairn-like stone set
tings, located singly or in small clusters with only a few prehistoric cemeteries known in the 
area. In addition to the numerous prehistoric monuments, the numbers of medieval and hi
storic remains along the river Ätran also attest to its importance as a dominating and im
portant early line of communication through this area. Medieval Kinnhus, in Östra Frölun
da parish, located at the junction between the rivers Ätran and Lillån, is the largest and 
most well known of these early fortifications. Milestones from the 18th and 19th centuries
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are relatively frequent in the whole area and in the south there are a number of inscribed 
stones which mark the earlier frontier between Denmark and Sweden, today the boundary 
between the provinces of Västergötland and Halland. Settlement and activity sites, indicat
ed by flint scatters in cultivated fields and on sandy protected river banks and lake shores, 
along with stray finds of flint axes and other artefacts were only partially noted in the first 
inventory, the former not being shown on the economic map.

For the whole county of Älvsborg the results of the resurvey showed a 211% increase in the 
total number of registered sites in the revised area from 409 to 1,270. The corresponding 
figures for Jönköping county show an increase from 1 site to total of 15, and for the county 
of Halland there was an increase in the number of registered sites from 18 to 40. Of the total 
of 1,325 registered sites in the three counties together, 1,560 ancient monuments were re
gistered on 544 different sites. Approximately 47% of these are prehistoric graves, c 40% 
are prehistoric or early historic abandoned fields, c 2% are settlement sites, and the re
maining 11 % consists of ancient sunken roads, trapping pits, sites for low technical iron 
production, bridges of special historic interest, fortifications, milestones, and abandoned 
sites for early villages.

Characteristic for the graves is their location in bands or broken stretches through the 
landscape often crossing modern agricultural and settled areas into heavily forested areas, 
following also the routes of ancient sunken roads, the river Ätran, and lesser geographical 
features. The numerous cairns and cairn-like stone settings are often located in forest areas 
in connection with clearance cairns or in modern day, marginal agricultural areas in con
nection with both presently cultivatable fields and abandoned ancient field systems in the 
northern part of the area revised in 1985. Two mounds, unusual for the immediate area, 
were found on the southern edge of a flat sandy plateau by the river Ätran in Örsås parish. 
The majority of the ancient abandoned fields, located together in larger complexes or sys
tems, are found in the parishes of Örsås and Revesjö. The prehistoric settlement sites are 
found predominately in the northwestern and southern parts of the area revised in 1985 in 
Holsljunga parish, the area around lakes Kalven and Fegen, and in Mårdaklev, Bosebo, 
and Burseryd parishes. The greater number of low technical iron production sites and nu
merous sites with charcoaling pits registered in 1985, remains which are difficult to locate 
in heavily forested areas, are much the credit to the generous and untiring personal efforts 
of an interested local amateur historian Östen Knutsson and his local collegues in the Tra- 
nemo area.

Sammanfattning

Revideringen i Älvsborgs län, som påbörjades 1982, fortsatte 1985 i södra delen av länet i 
området söder om Svenljunga, sydväst om Tranemo, öster om Öxabäcks socken ner till 
sydvästra Jönköpings län samt mindre områden i Hallands östra del.
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Den totala arealen var 35 ekonomiska blad eller 875 km2 landareal. Förstagångsinvente- 
ringen inom området gjordes 1953,1956,1962 respektive 1966. Då registrerades 422 loka
ler och av dessa var 241 förhistoriska gravlokaler med sammanlagt 510 gravanläggningar. 
De flesta av dessa var rösen eller röseliknande stensättningar.

Vid revideringen registrerades 1 560 förhistoriska och historiska lämningar på 544 lokaler. 
Totalt registrerades 1 325 lokaler. Ca 47 % av de 1 560 lämningarna bestod av förhistoriska 
gravar och ca 40% av fossil åkermark.

Förutom de förhistoriska gravarna och den fossila åkermarken fanns medeltida lämningar, 
främst i form av försvarsanläggningar, varav kanske den största och mest kända är Kinna- 
hus utmed Ätran i Östra Frölunda socken.

Arbetsområde inom P-län
/ Månstad

Länghem
'I Limmared

U11asjö

/ TranemoSvenljunga k<

S Revesjö C

<öxabäck ) Holsl junga
I Ambjörnarp

} Östra Frölunda)

X Håcksvik
Mjöbäck j \
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urseryd
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Resultat av fornminnesinventeringen inom P-län
I II III IV V VI VII VIII

a b c d a b a b a b

Ambjörnarp 55/34 - - 55/34 1/1 - 10/2 - 1/1 - - 18/18

Gullered - - - 0/0 - - - - - - - -

Holsljunga 5/5 - - 5/5 4/4 - 1/1 2/2 - 1/1 - 16/16

Håcksvik 58/20 - - 58/20 2/2 - 1/1 - 6/6 - 1/1 25/25

Kalv 50/8 1/1 - 51/9 4/4 3/3 7/7 - - 1/1 1/1 10/10

Kölingared 5/5 - - 5/5 - - - - 2/2 - - 22/22

Liared - - - 0/0 - - - - - - - l/l

Mjöbäck - - - 0/0 5/5 - 2/2 - 1/1 - 1/1 5/5

X Mårdaklev 30/18 - - 30/18 5/4 4/4 6/2 - 5/5 - - 9/8

Redslared 8/3 - - 8/3 - - 1/1 - - - - -

Revesjö 60/43 - - 60/43 1/1 1/1 386/21 - 6/6 - - -

Sjötofta 40/17 - - 40/17 - - 4/2 - 2/2 1/1 - 2/2

Strängsered 5/5 - - 5/5 - - 1/1 - 1/1 - 3/1 14/14

Svenljunga 14/8 - - 14/8 - - 13/2 - - - - -

Tranemo 167/75 2/2 - 169/77 - 1/1 20/9 2/2 6/6 - - 20/20

Ullasjö - - - 0/0 - - - - - - - -

örsås 149/72 3/3 - 152/75 1/1 - 248/37 6/6 16/16 - 1/1 5/5

X östra Frölunda 49/23 - - 49/23 - 3/3 10/4 - 9/9 - - 33/33

Öxabäck - - - 0/0 - - - - - - - -

Summa 695/336 6/6 701/342 23/22 12/12 710/92 10/10 55/55 3/3 7/5 180/

179
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IX X XI

b c XII

b c
67/38 129 32/22 23 72 26 103 396

0/0 0 0/0 0 0 0 0 0

12/12 49 4/4 1 25 18 18 100

67/29 91 44/16 14 32 30 61 203

65/23 78 41/5 18 44 28 50 179

7/7 38 4/4 1 25

0/0 1 0/0 0 0 0 1

8/8 37 0/0 0 0 8 29 363

50/33 86 25/15 5 20 32 54 169

9/4 12 3/2 5 167 5 7 140

454/69 98 28/20 32 114 31 67 216

46/19 36 32/13 8 25 18 18 100

7/7 37 1/1 4 400 6 31 517

27/10 17 0/0 0 0 7 10 143

198/93 198 142/67 27 19 87 111 128

0/0 0 0/0 0 0 0 0 0

423/129 246 98/46 54 55 71 175 246

71/39 117 37/19 12 32 42 75 179

0/0 0 0/0 0 0 0 0 0

1511/520 1270 491/234 210 43 409 861 211

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

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

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

IV: Förhistoriska fornlämnngar utan mar
kerad begränsning och med (R) på 
kartan.

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

VI: Fornlämningar från historisk el ospe
cificerad tid utan markerad begräns
ning och med (R) på ek kartan.

VII: Inskrifter från historisk tid; a = mar
kerad med R på ek kartan, b = marke
rade med Ms på ek kartan.

VIII: Lokaler redovisade enbart med annat 
än R på ek kartan; a = upplysnings- 
text, b = namn.

IX: Summa fornlämningar, markerade 
med R el (R) på ek kartan; (= Illd + 
IV + Va + Vb + VI + Vila).

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

summa, b = avvikelse i antal ( - mar
keras), c = avvikelse i %.

XII: = X i förstagångsinventeringen; a = 
summa, b = avvikelse i antal, c = avvi
kelse i %.
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Få fornlämningar i Guldkroken - Skaraborgs län

Gerhard Flink

Guldkroken-dvs slättbygden längst Vätterns västgötasida - är främst känt genom sin pro
duktion av högklassig keramik i ofta utsökt formgivning. Landsdelen är även känd för sina 
bördiga jordar med högproducerande jordbruksmarker. Flera stora lantegendomar ligger 
på rad längs Vätterstranden mellan Karlsborg i norr och ner mot S Fågelås i söder. Namn
formerna är av medeltida karaktär med namn som G revbäck, Ulvhult m fl.

1985 års revideringsområde i Skaraborgs län omfattande emellertid även områden med en 
betydligt äldre historia. Området sträcker sig efter en ca 15 mil lång sträcka från Tiveden 
i norr till Bankeryd - Mullsj ö i söder längs Vätterns strand. Landskapet i sydvästra delen av 
revideringsområdet utgör den sydöstra utlöparen av Falbygdens fullåkerbygder och här 
finns alltså fornlämningar av betydligt högre ålder än medeltid. I socknarna Hångsdala, 
Dimbo och Skörstorp registrerades sålunda ett flertal gånggrifter i varje socken. Dessa är 
kända sedan gammalt men har nu noggrant beskrivits med angivande av gravkamrarnas 
verkliga eller i en del fall uppskattade mått. Vidare har gravkamrarnas riktningar angivits. 
Här kan konstateras att inga riktningar ligger "förbi” N mot väster utan nästan alla är be
lägna i NNÖ-SSV. I ett par fall är dock riktningen N-S. Hångsdala har de flesta gånggrif- 
terna inom revideringsområdet med 9 eller eventuellt 10 anläggningar. Den tionde består 
nu av en hög men kan antas dölja en gravkammare. I ett par fall har gånggrifterna namn, 
t ex raä 25 ”Lockehall” och raä 11 ”Kanehall”. De övriga socknarna i södra Falbygden, t ex 
Slöta, Valstad, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Ö Gerum har i regel bara enstaka gånggrifter. 
Hällkistorna är mer sällsynta med som mest tre i Dimbo sn.

Som antytts ovan var revideringsområdet av mycket skiftande karaktär. Den stora arealen, 
116 ekonomiska kartblad (dvs 2 480 kvkm), rekognocerades av sammanlagt 14 inventera- 
re vilka utförde ett förnämligt fältarbete under ibland svåra förhållanden med en regnrik 
och kall höst. Tre fältarbetsledare ledde arbetena i länet, utom undertecknad tjänstgjorde 
Leif Gren och Anna-Lena Olsson i södra delarna av arbetsområdet.

I genomsnitt åsattes länsdelen en rekognoceringstakt av 1,95 kvkm per anställningsdag för 
inventerarna. I realiteten fördelades detta olika inom området så att de fornlämningsrika 
områdena i södra Falbygden rekognocerades med lägre takt än vildmarksområden i t ex Ti
veden. Förutsättningarna för bebyggelse och odling är också mycket varierande inom om-
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Fig 1. Nyupptäckt stor hög i Valstad socken. 1 den skogiga terrängen har fornlämningen kommit 
att helt täckas av grenar. Foto: Leif Gren.
Large, newly discovered burial mound.

Fig 2. Nyregistrerad stor stensättning i Dimbo socken. Uppe på den stora flacka fornlämningen 
var tidigare en väderkvarnsgrund noterad. Foto: Leif Gren.
Large, newly registered stone-setting.

150



rådet. De norra delarna inom Undenäs och Älgarås snr består övervägande av kraftigt bru
ten terräng med kalbergspartier och ett tunt lager morän. Enstaka stråk med odlingsjordar 
finns avsatta i anslutning till vattendragen t ex vid Viken och Unden. Väster om Vättern 
och den helt uppodlade slättzonen höjer sig Hökensås långa berg- och sandrygg och bildar 
gräns mellan Vätterbygden och bebyggelsen i anslutning till Skövdetrakten och Tidans 
mellersta lopp. I söder ansluter skogsområden mot Jönköpings län eller den s k Vättersko- 
gen. Här finns också områden med gammal bebyggelse och även större bestånd av forn- 
lämningar, t ex i Habo socken. Längs Tidans nedre lopp finns också nedslag av förhistorisk 
karaktär. Markerna här karakteriseras av en odlingsbar zon på bägge sidor Tidan men med 
vidsträckta sankmarker därutanför. Delvis är dessa marker utdikade och uppodlade men 
fortfarande finns stora sankmarksområden som i viss mån präglar landskapet i östra delen 
av det gamla Vadsbo härad.

Förhistoriska fornlämningar

Den forntida kolonisationen framgår av fornlämningsfrekvensen med önskvärd tydlighet 
i området. Antalet gravfält är tämligen ringa och de är belägna huvudsakligen i de södra 
områdena i socknar som Habo (14 gravfält) och Velinga, Valstad, Sandhem med fem till 
sex gravfält per socken. Undenäs stora socken i norr har också fem gravfält. Övriga sock
nar saknar eller har endast enstaka gravfält. Gravfälten är i regel små och omfattar högst 
ett trettiotal fornlämningar, undantaget är Suntak sn med ett stort gravfält (raä 8) om ca 
70 gravar synliga ovan mark. Detta gravfält som består av högar och övertorvade stensätt- 
ningar har även ett par treuddar och är tämligen välbevarat, vilket är ovanligt i Västergöt
land som annars har omfattande skadegörelse på gravfälten. De övriga gravfälten består 
också i regel av högar och runda stensättningar och ibland enstaka andra gravformer. Do- 
rharringar är tämligen väl representerade i sortimentet och finns i de flesta socknar med 
förhistoriska gravar. Habo socken torde vara en av landets domarringsrikaste socknar med 
129 domarringar registrerade. I några fall finns domarringar av monumentala mått som t ex 
i Velinga sn, där ett par domarringar är 12 resp 18 meter i diameter och är byggda av block 
i 10-tonsklassen. På detta gravfält finns dessutom flera andra stora gravar t ex ett röse med 
en diameter av 30 meter och med brätte (raä 31). 1 området som heter Torpaskogen finns 
fö fler stora fornlämningar, t ex raä 30 som är ett stort röse, 24 meter i diameter med brätte. 
Några stora domarringar finns också i de norra socknarna i länet. I Lyrestad socken är två 
stora sedan gammalt kända skeppssättningar (raä 21) vid Böckersboda. Inte långt ifrån 
dessa på samma åssträckning är en stor domarring (raä 18), tyvärr svårt skadad av grustäkt. 
En lika stor är belägen i närheten av Undenäs kyrka och utgör sannolikt rester av ett ur
sprungligt gravfält. Nyfynden av förhistoriska gravar kom i stort sett inom de socknar som 
redan hade sådana fornlämningar.

Enstaka stensättningar registrerades i den tidigare helt tomma zonen mellan Karlsborg och 
Habo. En intressant mindre koncentration upptäcktes i norra delen av Habo socken på
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Fig 3. Utsikt över Åslesänkan mot Ålleberg. I förgrunden syns två impediment som innehåller 
gånggrifter. Foto: Leif Gren.
View of Asle Valley looking towards Alleberg. In the foreground, two pieces of uncultivatable 
ground with passage graves.

Fig 4. Stor nyupptäckt stensättning med mittstensättning (a) och kantvall (b) i Valstad socken. Fo
to: Leif Gren.
Large, newly discovered stone-setting with central stone-setting and perimeter bank.
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gränsen till Gustav Adolf socken på ett högt beläget sandområde i anslutning till länsväg 
195. Här registrerades åtta mycket stora stensättningar med diametrar mellan 14-20 meter 
och byggda av påfallande grov stenfyllning, ibland med mittstensättning. Fornlämningarna 
(raä 199-204) är spridda i gles gruppering och kan jämföras med bronsålderns rösestråk på 
andra håll i länet.

Statistikens kolumn Illb har fåtaliga markeringar och representeras av enstaka älvkvarns- 
förekomster i gånggriftssocknarna i södra Falbygden. De flesta älvkvarnslokalerna finns i 
Valstad, Dimbo, Skörstorp, Slöta. I kolumn IIIc finns endast två socknar representerade, 
nämligen Sandhem och Undenäs. I Undenäs finns två fornborgar varav den ena, Valekle- 
ven raä 30, är areellt omfattande och begränsas av branta stup och kortare stenmurar. 
Borgberget, som i likhet med Omberg är en sk horst, är geologiskt och biologiskt märkligt 
med sällsynta växter. Den andra fornborgen, raä 91, i Undenäs är belägen i anslutning till 
järnåldersbygden vid Vikens norra strand och är betydligt mindre. Den har naturliga berg
stup som begränsning mot norr och i söder är murar upplagda i kallmur. Borgberget kallas 
Blekmansberget.

Endast enstaka socknar har lokaler som kommer att markeras med (R) på ekonomiska 
kartan. Sammanlagt 24 sådana lokaler registrerades med viss koncentration till de södra 
delarna av revideringsområdet. Av dessa lokaler utgörs ungefär hälften av stenåldersbo- 
platser och resten är överodlade fornlämningar. Området kan inte jämföras med de bo
platsrika stråken kring Hornborgasjön och vid Vänern. Inför revideringen fanns vissa för
hoppningar om att boplatser skulle komma att registreras vid Vätterns stränder men så 
blev ej fallet. Sannolikt har den relativt raka och utsatta kusten ej lockat till bosättning i 
nämnvärd grad. Lösfynd bestående av enstaka föremål av sten visar att området varit be
sökt under stenålder men ej i sådan utsträckning att boplatsmaterial samlats, åtminstone 
har inte sådant nu kunnat beläggas genom inventering.

Talrika fornlämningar från historisk tid

De talrikaste nyfynden i revideringsregistret finns inom kolumn V, dvs lämningar av bygg
nader och andra anläggningar från i regel tidig historisk tid. En av de största kategorierna 
här utgörs av hålvägar. Sammanlagt registrerades 919 hålvägssträckor på 131 platser. 
Socknarna Sandhem och Kymbo är i detta sammanhang i särklass rikast. I Sandhem är nu 
registrerat och kartlagt över fyra sträckmil. Även här är de talrikaste hålvägsområdena be
lägna i socknarna i söder i anslutning till gränsen till Småland. Sannolikt har livlig trafik 
mellan Falbygden och de småländska bygderna resulterat i dessa lämningar. En mer detal
jerad analys av dessa fornlämningar finns på annan plats i denna volym (L Gren). Hål
vägssträckor förekommer emellertid även i socknar längre norrut och man kan fråga sig 
varför en sådan rikedom av sådana finns i de östra delarna av länet. Möjligen kan detta ha 
att göra med jordartsförhållandena i revideringsområdet. Marken består övervägande av
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sand och denna marktyp är av naturliga skäl mycket känslig för det slitage som t ex ridning 
orsakar. Efter en tids nötning längs ett ridspår är sanden öppen och benägen att förflyttas 
genom regn. Nästa ryttarfölje väljer då ett spår i närheten men på fastare mark. Så kan de 
ofta ”flerfiliga” hålvägssystemen ha uppkommit.

Liksom under föregående år kunde talrika lokaler med fossil åkermark noteras, dock ej i 
samma omfattning som i de mer centrala bygderna. På 40 lokaler registrerades närmare 
550 åkerytor eller -ryggar. De största lokalerna framkom här i de norra delarna av området 
i socknarna Ransberg och Bällefors med 144 åkerryggar på 10 lokaler i Ransberg. I Bälle- 
fors är t ex raä nr 24-26 ganska tydliga. Raä nr 60 i Ransberg är något speciell. Här syns 
tydligt hur man i sen historisk tid försökt jämna ut ryggarna och lagt ihop tre och tre för att 
få större brukningsytor. I samma kolumn är även antecknat de i nästan varje socken före
kommande fångstgroparna för varg som har visat sig vara mycket vanliga i Västergötland. 
I de stora skogssocknarna är fångstgroparna talrikast. Sandhem, Lyrestad och Undenäs 
har fem varggropar vardera. Ännu fler finns i Velinga som har sju fångstgropar anteckna
de. Flera varggropar är mycket tydliga, bland dessa antecknades en i Kyrkefalla socken 
med en diameter på 9 meter och ett djup av 2 meter. Denna, raä 59, indikerades genom att 
platsen på gamla ekonomiska kartan var markerad som ”Hulegropen”. De stora samman
hängande skogsområdena på sydsvenska höglandet och Tivedens skogar, som i sin tur 
hänger samman med Nordsveriges skogar, har haft en förbindelse genom Hökensås-Vät- 
terskogen. Sannolikt har alltså den i äldre tider fruktade vargen haft ett naturligt stråk i 
dessa trakter.

I kolumn V finns också ett antal slaggvarp antecknade. Sammanlagt antecknades närmare 
30 slaggvarp med som mest 10 i Habo socken. De flesta av dessa är relativt anspråkslösa i 
storlek och varierar mellan 3-5 meter i diameter och höjer sig med någon eller ett par de
cimeter över marken. Raä 211-215 i Habo socken utgörs av sådana karaktäristiska slagg
varp och alltid med en eller oftast flera kolningsgropar i omedelbar närhet. Kolningsgro- 
parna är normalt 2-5 meter i diameter och intill metern djupa. Kolningsgroparna R-mar- 
keras normalt inte, såvitt de inte förekommer i omedelbar närhet till slaggvarp så att man 
kan förutsätta en samtidighet i utnyttjandet. Ett av slaggvarpen i Habo (raä 236) har en 
markant utsträckt form och påminner om de småländska varpen. I Undenäs socken finns 
flera tydliga slaggvarp varav två är belägna på en mindre ö, Vadholmen, i Viken i anslut
ning till järnåldersbygden kring Vikens norra del. Det ena av dessa varp är det största i ar
betsområdet och har en diameter av 13 meter (raä 44). De slaggvarp som finns kvar ute i 
skogarna är i regel bevarade och svårigheten är där att lyckas upptäcka dem. Även i nutida 
odlad mark kan slagg påträffas som härrör från överodlade järnugnar och slaggvarp. Såda
na platser (R)-markeras på ekonomiska kartan. Områden väster om sankmarkerna norr 
om Viken i närheten av Töreboda visade sig vara rika på sådana lämningar. Tyvärr kom 
snö i markerna innan alla åkrar med sådana indikationer hann besiktigas. Självfallet måste 
åkrar med slaggindikationer först vara plöjda innan en meningsfull inventering kan utför
as. Sammanlagt registrerades dock ett femtiotal järnframställningsplatser inom revide
ringsområdet.
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Ristade fornlämningar

Inte endast hällristningar och runstenar betraktas idag som fornlämningar, utan även vissa 
ristningar från historisk tid omfattas av fornminneslagen. Till denna kategori hör de i Väs
tergötland välbevarade milstolparna med standardiserat utförande från år 1709. De före
kommer längst de flesta äldre vägsträckningar och har klarat moderna vägomläggningar 
väl. Väghållningsstenar eller sk grusningsstenar är en annan typ av kommunikationsläm- 
ningar som är mindre framträdande och därmed ofta skadade eller bortförda. Väghåll
ningsstenar finns inte sällan att beskåda i privata trädgårdar som prydnadsföremål. Dessa 
har antecknats i registret men kan ej R-markeras, då de inte utmärker den funktion de ha
de ursprungligen. Väghållningsstenarna markerade, som namnet antyder, den vägsträcka 
som den enskilde bonden hade att ansvara för beträffande grusning och annat underhåll. 
Namnet på gården står därför i regel utsatt på stenen samt mantalsbeteckning och aktuell 
vägsträcka. Den stora Habo socken kan även här uppvisa ett flertal bevarade stenar bl a 
182-184, 238, 257. Nummer 208 är mycket välbevarad och har fastighetsnamn och årtal. 
En annan, mindre känd kategori är ristade stenar är de som utmärkte de sträckor, som ka
nalbåtarna i Göta Kanal skulle dras av dragspann före ångbåtarnas tid. Dessa stenar står 
längs kanalbankarna på 1 000 alnars avstånd och har nummerbeteckning och årtal. Raä 
nummer 25-27, 29-31, 42-44 i Fägre socken utgörs t ex av kanalnumren 44-55 och med 
ett undantag när årtalet 1817 nedtill på stenen. Kanalstenarna är till övervägande del kvar 
i ursprungligt läge från Sjötorp till Viken och finns även i kanalens östgötadel. I kolumnen 
finns även ett mindre antal övriga ristningar som t ex allmänningsstenar och andra gräns
markeringar.

I kolumn VIII slutligen antecknas upplysningsskrifter och namn på fornlämningar och and
ra företeelser som är av kulturhistoriskt intresse. Här finns en stor variation av olika 
objekt. Den största gruppen består av torplämningar som nu markeras med namn på den 
nya ekonomiska kartan. Andra, mera udda objekt kan få representeras av en sk tand
värkstall från Undenäs socken, raä 20, som enligt folktraditionen innebar ett ”osvikligt me
del mot tandvärk”.

Här har kortfattat delar av statistiken kommenterats så att delar av det levande kultur
landskapet skall kunna skymta fram bakom kolumnernas torra siffror. Inga som helst bear- 
betningsaspektcr är lagda på framställningen varför ingen referenslista bifogas. Litteratur 
med anslutning till området och berörda fornlämningskategorier kan inhämtas i tidigare 
artiklar om länet i föregående volymer av ”Arkeologi i Sverige”. Jfr även den nyutkomna 
3:e upplagan av ”Med arkeologen Sverige runt” med relativt utförlig referenslista.
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Summary

The revision area in the easternmost part of Skaraborg County has long been known for its 
virtual lack of prehistoric field monuments. Fieldwork in 1985 succeeded in showing that, 
in general, this picture is correct. However, some newly discovered prehistoric graves have 
increased our knowledge of the area, which stretches from the border with the county of 
Jönköping in the south, along the shores of Lake Vättern, to the border with Närke in the 
north. In north Habo, for example, a cluster of large, flat stone-settings filled with robust 
stones was encountered. In the area bordering on the Småland Highlands, ancient monu
ments are relatively well preserved and several of them are monumental. For example, in 
Velinga Parish there are a few stone circles measuring up to almost 20 m in diameter and 
a cairn of 24 m in diameter. Stone circles, incidentally, are the most common burial form 
in this southern area. The newly found hollow way networks in these regions probably date 
from the historical period and are of an extent which is surely exceptional in Sweden. Loca
lities with bloomery iron production were encountered both in the south and in the nor
thern parishes of Älgarås, Undenäs, etc. As in previous years, numerous sites with traces 
of prehistoric fields were recorded, for example in Ransberg and Bällefors. The usually 
well preserved canal stones constitute a type of field monument that is specific for the Göta 
Canal. They originally indicated the towing distances that were stipulated for boats.

Fig 5. ”Tandvärkstair i Tiveden. Folk med tandvärk hoppades genom att sticka in pinnar i den torra tallstammen 
att tandvärken skulle lindras. Foto: G Flink.
“ Toothache pine. It was thought that toothache would be relieved if sticks were inserted into the dry pine trunk.
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Resultat av fornminnesinventeringen inom R-län
I II III

b c d

IV V
b

VI VII
b

VIII
b

Agnetorp - - - 0/0 - - - - 1/1 1/1 - -

Baltak 24/10 1/1 - 25/11 - 2/1 8/2 - 1/1 - - -

X Beateberg - - - 0/0 - - - - 3/3 - - 2/2

X Bjurbäck 27/12 - - 27/12 - - 4/4 - 11/11 - 212 30/30

X Brandstorp 4/3 - - 4/3 - - 10/5 - 17/17 212 - 10/10

X Brevik - - - 0/0 - 1/1 1/1 - 5/5 1/1 - 3/3

Bäck - - -• 0/0 - - - - - - - -

Bällefors 2/2 - - 2/2 - 1/1 80/7 - 4/4 - - 2/2

Daretorp 2/2 - - 2/2 - - 8/7 2/2 10/10 1/1 1/1 11/11

Dimbo 21/16 3/3 - 24/18 - - - - 3/3 - - -

X Ekeskog - - - 0/0 - - - - 4/4 - - 7/7

Fivlered - - - 0/0 - - - - - - - 5/5

Fredsberg 9/2 - - 9/2 - - 4/4 - 14/14 - - 3/3

Fröjered - - - 0/0 - 1/1 1/1 - 1/1 - - -

Fägre 4/3 1/1 - 5/4 - - 2/2 - 24/24 1/1 - 12/12

X Grevbäck - - - 0/0 - - 20/5 - 5/5 - - 2/2

X Gustav Adolf 9/3 - - 9/3 - - 16/7 - 10/10 - - -

Götlunda - - - 0/0 - - - - - - - -

X Habo 212/70 - - 212/70 5/5 4/4 72/30 2/2 22/22 1/1 2/2 31/31

X Halna 12/8 - - 12/8 - 1/1 - - 212 - - 8/8

X Hjo - - - 0/0 - - 1/1 - 11/11 - - 2/1

Hova 16/6 - - 16/6 - 1/1 32/5 - 9/9 3/3 - -

X Hångsdala 39/31 1/1 - 40/31 1/1 - 1/1 - 1/1 1/1 - -

X Härja 19/8 - - 19/8 - 4/3 71/17 - 16/16 - - 212

Jästorp - - - 0/0 - - - - - - - -

X Karlsborg - - - 0/0 - 1/1 - - 1/1 4/4 - -

Korsberga 3/3 - - 3/3 - - 26/3 2/2 - 1/1 - 5/5

X Kymbo 38/22 1/1 - 39/23 3/3 - 261/14 - 7/7 - - 4/4

Kalvene 14/12 - - 14/12 1/1 - 10/1 - 2/1 - - -

Locketorp - - - 0/0 - - - - - - - -

Lyrestad 23/12 - - 23/12 - 1/1 5/5 - 10/10 - - 9/9

Mo - - - 0/0 - - - - 1/1 - - -

Mularp 9/5 - - 9/5 - - - - - - - -

X Mofalla - - - 0/0 - - 3/3 - 3/3 - - 3/3

X Mölltorp - - - 0/0 1/1 4/4 6/4 - 3/3 - - 8/8

X Norra Fågelås 1/1 - - 1/1 - 1/1 40/8 - 6/6 4/4 - 6/6

X Nykyrka 9/7 - - 9/7 - - 3/3 - 3/3 - - 4/4

Näs 23/21 1/1 - 24/21 1/1 - - - 1/1 - - -

Ottravad 15/8 1/1 - 16/9 - - - - - - - -

X Ransberg - - - 0/0 1/1 - 147/11 - 10/10 1/1 - 9/9

X Sandhem 137/74 - 1/1 138/75 2/2 3/3 451/38 - 34/34 5/5 - 60/60

Skörstorp 36/28 2/2 - 38/28 2/2 - - - 3/3 - - 1/1

Slöta 3/2 2/2 - 5/2 - - - - - - 7 212

X Suntak 100/17 - - 100/17 - 1/1 44/9 - 2/2 - - -

X Södra Fågelås - - - 0/0 - - - 1/1 6/6 2/2 - 5/5

Tibro 1/1 - - 1/1 - 1/1 15/5 - 10/10 - - 3/3

Trästena - - - 0/0 - - - - - - - -

X Töreboda 2/2 - - 2/2 - - 1/1 6/6 13/13 1/1 - -

Undenäs 71/19 - 2/2 73/21 - 1/1 13/13 - 17/17 4/4 - 22/22

X Utsvängstorp 11/9 - - 11/9 - - 56/9 - 3/3 - 5/5
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IX X XI

b c XII

b c
1/1 6 0/0 1 2 4 200

236/15 17 21/8 5 24 12 5 42

3/3 9 0/0 0 0 4 5 125

42/27 99 21/13 6 29 22 77 350

31/24 48 4/3 0 0 18 30 167

7/7 49 0/0 0 0 32 17 53

0/0 0 0/0 0 0 0 0 0

87/14 48 1/1 1 100 11 37 336

22/21 71 1/1 1 100 15 56 373

27/21 39 21/17 3 14 19 20 105

4/4 15 0/0 0 0 2 13 650

0/0 5 0/0 0 0 0 5 0

27/20 43 8/2 1 13 20 23 115

3/3 10 0/0 0 0 5 5 100

31/30 56 5/3 0 0 12 44 367

25/10 28 0/0 0 0 26 2 8

35/20 40 9/3 0 0 16 24 150

0/0 0 0/0 0 0 0 0 0

317/133 283 152/46 60 39 81 202 249

15/11 26 16/4 - 4 - 25 9 17 189

12/12 50 0/0 0 0 16 34 213

58/21 49 24/6 - 8 - 33 47 2 4

43/34 71 40/24 0 0 32 39 122

110/42 89 12/6 7 58 19 70 368

0/0 0 0/0 0 0 0 0 0

2/2 13 0/0 0 0 6 7 17

31/8 44 3/3 0 0 17 27 159

310/47 59 39/21 0 0 23 36 157

27/41 4 15/13 - 1 - 7 14 30 214

0/0 0 0/0 0 0 0 0 0

39/28 86 21/10 2 10 57 29 51

1/1 0 0/0 0 0 0 1 100

9/5 19 8/7 1 13 14 5 36

6/6 26 0/0 0 0 6 20 33

14/12 68 0/0 0 0 32 36 113

48/16 54 0/0 1 18 36 200

15/13 35 6/5 3 50 23 12 52

26/23 37 27/25 - 3 - 11 26 11 42

16/9 13 16/9 0 0 11 2 18

158/22 50 0/0 0 0 40 10 3

628/152 291 104/57 34 33 90 201 223

43/33 76 31/24 7 23 33 43 130

5/2 16 2/2 3 150 2 14 700

147/29 34 98/17 2 2 25 9 36

7/7 27 0/0 0 0 13 14 108

27/17 64 0/0 1 55 9 16

0/0 0 0/0 0 0 0 0 0

22/22 36 2/2 0 0 6 30 500

104/52 141 91/17 -18 - 20 86 55 64

70/21 31 10/8 1 10 10 21 210

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

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

III; förhistoriska fornlämningar med mar
kerad begränsning och R på ek kartan; 
a = gravar, b = ristningar, c = övriga, 
d = summa.

IV: Förhistoriska fornlämnngar utan mar
kerad begränsning och med (R) på 
kartan.

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

VI: Fornlämningar från historisk el ospe
cificerad tid utan markerad begräns
ning och med (R) på ek kartan.

VII: Inskrifter från historisk tid; a = mar
kerad med Rpåek kartan, b = marke
rade med Ms på ek kartan.

VIII: Lokaler redovisade enbart med annat 
än R på ek kartan; a = upplysnings- 
text, b = namn.

IX: Summa fornlämningar, markerade 
med R el (R) på ek kartan; (= IHd + 
IV + Va + Vb + VI + Vila).

X: Totalt antal antecknade lokaler.
XI: = IHd i förstagångsinventeringen; a + 

summa, b = avvikelse i antal ( - mar
keras), c = avvikelse i %.

XII: = X i förstagångsinventeringen; a = 
summa, b = avvikelse i antal, c = avvi
kelse i %.
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I II III IV V VI VII VIII

a b c d a b a b a b

X Valstad 92/40 9/6 101/46 99/28 4/4 1/1
Vartofta Åsaka 10/9 1/1 - 11/9 - - - - 7 - - 2/2

X Velinga 87/34 1/1 - 88/35 - 3/2 32/15 - 5/5 - - 1/1

Vistorp 2/1 - - 2/1 - - - - 2/2 - - 3/3

Väring - - - 0/0 - - - - - - - -

Värsås - - - 0/0 - - - - - - - -

X Vättak 20/14 - - 20/14 - - 25/6 - 4/4 - - -

Yllestad 30/27 4/3 - 34/30 5/5 - 1/1 - 3/3 - - 3/3

X Älgarås 29/7 - - 29/7 - - 8/7 6/6 2/2 1/1 - -

Östra Gerum 77/24 - - 77/24 2/2 - - 1/1 - - - -

Summa 1243/575 28/24 3/3 1274/594 24/24 31/28 1578/284 19/19 329/ 34/34 5/5 286/

328 279
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IX X XI

b c XII

b c
204/78 131 68/38 33 49 46 85 185

11/9 15 9/9 2 22 9 6 67

128/55 88 92/30 - 4 - 4 67 21 31

4/3 9 2/1 0 0 2 73 50

0/0 0 0/0 0 0 0 0 0

0/0 0 0/0 0 0 0 0 0

49/24 32 20/14 0 0 19 13 68

43/39 75 30/26 4 13 30 45 150

45/22 80 17/4 12 71 28 52 186

80/27 68 85/21 - 7 - 8 26 42 162

3255/1271 2874 1131/1500 143 13 1254 1620 129
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Södermanlands län

Ulf Bertilsson

En mera fullständig analys av resultatet av 1985 års fältarbete inom Södermanlands län har 
omöjliggjorts i nuvarande skede genom att en stor del av fältarbetsmaterialet-fotokartor
na - under lång tid har varit bundna på Lantmäteriverket p g a problem med tillämpning av 
tidigare oprövad digital teknik vid kartframställningen. Här kommer därför endast några 
korta kommentarer i anslutning till statistiken att kunna göras. En mer utförlig redogörelse 
bl a med avseende på bebyggelsehistoriska aspekter och konsekvenser för kulturminnes
vårdens planerings- och urvalsarbete, kommer istället att lämnas i Arkeologi i Sverige 
1986.

Arbetsområdets omfattning

Arbetsområdet omfattade 100 kartblad i skala 1:10 000, dvs 2 500 kvadratkilometer. I syd 
och sydöst anslöt det till 1984 års arbetsområde (se Ronnie Jensen 1984), i öst och nordöst 
till 1979 års fältarbetsområde i Stockholms län och i väst och sydväst till 1979 års fältarbets
område i Östergötlands län. I nord slutligen hade ännu ingen revidering ägt rum i angrän
sande områden. Större delen av området utgörs i dag av Nyköpings kommun. I västra de
len ingår delar av Katrineholms kommun och i norra delen delar av Flens kommun. Första- 
gångsinventeringen inom området genomfördes under åren 1956-58 och platsledare var då 
Folke Hallberg, Bernt Einerstam, Gerhard Winberg och Claes Varenius. Winberg ledde 
också 1979 års partiella revidering av modell E2 (innebärande endast begränsade ombe
siktningar av tidigare registrerade fornlämningslokaler men ej nyrekognoscering mellan 
dessa), vilken föranleddes av ett planerat men ej fullföljt, förenklat nytryck av ekonomiska 
kartan inom storrutan 9G Katrineholm. Områdets centrala och östra delar är kända som 
mycket fornlämningstäta särskilt beträffande förhistoriska gravlokaler och fornlämnings- 
bilden motsvarar där likartade områden i de övriga Mälarlandskapen, även om gravkon
centrationernas storlek inte alltid är lika omfattande (se t ex Hyenstrand 1984:180-188, 
karta 87-95 och Damell 1980:219ff). Som särskilt fornlämningsrika områden framträder 
Trosa-Vagnhäradsområdet och socknarna kring de stora sjöarna Båven, Långhalsen och 
Yngaren och anslutande vattendrag. Vid förstagångsinventeringen antecknades inom om-
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rådet totalt 3 308 lokaler, av vilka 2 601 utgjordes av sådana med förhistoriska fornläm- 
ningar med markerad begränsning och R på ekonomiska kartan. Antalet enskilda fornläm- 
ningar inom dessa uppgick till 22 816. Det i särklass flesta antalet lokaler hade då Trosa- 
Vagnhärad sn med 211, därefter följde Bettna sn med 164, Sköldinge sn med 137 och Hus
by-Oppunda sn med 133 lokaler. Ytterligare åtta socknar uppvisade ett högre lokalantal 
än 100, nämligen Årdala, Stigtomta, Tystberga, Helgesta, Lerbo, Lunda, Lästringe och 
Björkvik. Beträffande antalet fornlämningar registrerades även här det i särklass högsta 
antalet i Trosa-Vagnhärad sn med 2 157. Fler än 1 000 fornlämningar uppvisade också 
Stigtomta sn med 1 124, Runtunasnmed 1 124 och Tystberga sn med 1 033 (kolumn Xla).

Personal och täckningsgrad

Länsansvarig platsledare för arbetsområdet var artikelförfattaren och övriga permanenta 
platsledare utgjordes av Anders Persson och Lars Z Larsson. Dessutom tjänstgjorde inom 
området under delar av säsongen Björn Winberg, Ronnie Jensen och Lars-Erik Englund. 
Granskning i begränsad omfattning utfördes också av Kjell Linnér. För rekognosceringen 
i fält svarade sammanlagt 17 assistenter och två praktikanter vilka tillsammans utförde om
kring 2 200 dagsverken.

Under ca tre veckor deltog Sven-Gunnar Broström, Botkyrka med medhjälpare Kenneth 
Ihrestam i syfte att specialinventera hällristningar och älvkvarnsförekomster. Även om re
sultatet av detta arbete av förklarliga skäl ej överträffade föregående års i nyfyndshänseen- 
de (Släbroristningen - jfr Jensen 1984!) påträffades några mindre hällristningar i närheten 
av Trosaån samt därutöver i Lundbyområdet nordväst om Eknaren iLidssn. Antalet nyre
gistrerade älvkvarnsförekomster uppgick dessutom till ett 60-tal, de flesta inom socknarna 
Runtuna, Lid och Spelvik, men enstaka även längs Nyköpingsåns övre lopps östsida och 
vid Ellesta i Halla sn vid Hallbosjöns västsida. Vid den ordinarie rekognosceringen påträf
fades därutöver ett tiotal älvkvarnsförekomster främst inom socknarna Svärta, Nykyrka 
och Lunda. De senare påträffades för övrigt av ämnesläraren Ingemar Björkerling från 
Dalstorp i Västergötland, som nu under sin 35:e fältsäsong inventerade socknarna Lunda 
och Tuna, men deltog redan vid förstagångsinventeringen i länet, då han 1956 inventerade 
Västerljungs sn.

Fältsäsongen inleddes för de mest erfarna assistenterna i slutet av april och varade i några 
fall till mitten av november. På så sätt inleddes och avslutades fältarbetet med kvarliggande 
snötäcke, en faktor som självklart påverkade arbetsresultatet i negativ riktning. Gransk- 
ningsarbetet pågick till slutet av november men fick då avbrytas p g a alltför tjockt snötäcke 
och sträng kyla. Detta fick till följd att ca två veckors inventering och närmare en månads 
granskning fick utföras jämsides med pågående fältarbete i Eskilstunaområdet under 1986 
års fältsäsong. Berörda socknar var i detta avseende Björnlunda, Lid och Vadsbro samt 
mindre delar av Bettna, Husby-Oppunda och Svärta. Detta torde i sin tur ha resulterat i
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en högre kvalitet på fältarbetet eftersom slutgranskningen nu kom att utföras under vår och 
försommar med förhållandevis gynnsamma besiktningsförhållanden. Ytterligare en faktor 
som påverkade 1985 års fältarbetsresultat i negativ riktning var ett synnerligen intensivt 
och rikligt regnande under närmare två månader från mitten av juni till mitten av augusti. 
Regn försvårar i många fall inprickningen och efterföljande kontroll av denna på fotokar
tan och omöjliggör dessutom i många fall en fullständig beskrivning direkt på platsen. Istäl
let fick stödanteckningar upprättas för senare utskrift. Trots ovanstående problem har slut
resultatet blivit utomordentligt gott, och en avsevärd kvalitetshöjning åstadkoms genom 
fältpersonalens höga kompetens. Åtminstone fem av de rutinerade assistenterna har tidi
gare medverkat i fältarbetet minst fem säsonger på mellan fyra och sju månaders längd och 
dessutom i likartade fornlämningsområden i Mälarlandskapen. Även i övrigt var persona
lens erfarenhet i många fall betydande.

Täckningsgraden inom området uppgick i genomsnitt till 1,2 kvadratkilometer rekogno- 
scerad yta per anställningsdag men kunde inom området variera mellan 0,9 för fornläm- 
ningstäta socknar som Trosa—Vagnhärad och Husby—Oppunda till 1,8 för glesare socknar 
som Mellösa och Östra Vingåker. Redan under pågående fältarbete kunde konstateras att 
denna täckningsgrad, om än i det närmaste dubbelt sa hög som vid förstagangsinventering- 
en, var otillräcklig i förhållande till den uppsatta ambitionsnivån, som innebär upprättande 
av helt nya beskrivningar och inprickningar. Trots visst personaltillskott under säsongen 
nödvändiggjordes därför vissa rationaliseringar för att arbetet överhuvudtaget skulle kun
na genomföras inom ramen för de tilldelade resurserna. Under säsongens senare del till- 
lämpades därför en modifierad metodik med prioritering av kartmarkeringen, dvs fortsatt 
helt nya inprickningar, men därutöver endast kontroll av förstagångsinventeringens be
skrivningar. Dessa ändrades endast om bedömningen av lokalen som helhet, dvs R-marke- 
ring eller ej korrigerades, eller större avvikelser i form och antal kunde iakttas. Av detta 
skäl kvarstår därför ett större antal beskrivningar i fornlämningsregistret i oförändrad 
form, och ett delvis omfattande redigeringsarbete vore i likformighetens intresse önskvärt. 
Totalt sett torde dock inte rationalise ringsåtgärderna ha påverkat arbetsresultatet negativt 
ur kulturminnesvårdens synpunkt. Den åsatta täckningsgraden måste också ses i relation 
till andra fornlämningstäta områden inom Jönköpings, Malmöhus och Hallans län och mot 
bakgrund av de avsevärda besparingar, som fornminnesinventeringen har ålagts under en 
följd av år.

Ett problem i sammanhanget bestod dessutom i att förstagångsinventeringen av samma 
skäl, dvs dåliga resurser pga besparingar inom vissa områden, uppvisade relativt stora 
luckor med i det närmaste orekognoscerade områden. Ett sådant område påträffades i 
Bettna sn inom kartbladen Bettna och Åkerö samt de delar av Blackstabladet som berör 
socknen. Inom detta område nyregistrerades över 100 rösen och stensättningar, ett tiotal 
gravfält och tre fornborgar, varjämte ett stort antal gårds- och bytomter tillkom. Revide
ringsinventeringen har trots hård arbetsbelastning inneburit att denna lucka har försvunnit 
till gagn för såväl vetenskap som kulturminnesvård och samhällsplanering. En likartad bild 
gäller även för Vadsbro sn, den västra och fornlämningstäta delen av Blacksta sn samt t ex
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även för delar av Tystberga och Lid snr. Inom mer begränsade områden av många av de 
övriga socknarna kan också avsevärda mängder nyregistrerade fornlämningar konstateras 
t ex i Trosa-Vagnhärad, Årdala, Svärta, Lerbo, Lunda, Runtuna, Spelvik och Husby- 
Oppunda.

Resultat av revideringen

Tre socknar har nu fler än 300 totalt antecknade lokaler. Dessa är Runtuna med 399, Bett- 
na med 375 och Trosa-Vagnhärad, nu först på tredje plats, med 327 lokaler. Därefter föl
jer inte mindre än åtta socknar med fler än 200 lokaler: Husby-Oppunda, Tystberga, 
Björkvik, Sköldinge, Årdala, Lid, Stigtomta och Stora Malm. Ytterligare sexton har fler 
än 100 lokaler (kolumn X). Dessa totalt 27 socknar motsvarades av 11 vid förstagångsin- 
venteringen. Här framgår alltså med all önskvärd tydlighet att lokalantalet har ökat myck
et kraftigt vid revideringen. I själva verket uppgår ökningen till något mer än en fördub
bling, 3 312 nyregistrerade lokaler mot 3 308 tidigare kända (kolumn XII). Antalet forn
lämningar har ökat med 5 085 fördelade på 1 711 lokaler markerade med R eller (R) på 
ekonomiska kartan. Fornlämningsrikast är nu liksom tidigare Trosa-Vagnhärad med 
2 320 enskilda fornlämningar. Därefter följer nu Runtuna med 1 560, Bettna med 1 412, 
Husby-Oppunda med 1 308, Tystberga med 1 297, Stigtomta med 1 176, Västerljung med 
1 070 och Lerbo med 1 021 fornlämningar. Av dessa socknar har Västerljung det högsta 
antalet fornlämningar per lokal med ett genomsnitt av något fler än 19, följt av Stigtomta 
med något över 12, medan t ex Bettna uppvisar strax under 5 fornlämningar per lokal. Det
ta torde avspegla variationen mellan tät förekomst av stora gravfält respektive av ensamlig
gande rösen och stensättningar-dvs i stort sett också mellan dominans för järnålder resp 
bronsålder i gravbeståndet - även om denna tolkning inte skall hårddras på sockennivån. 
Intrycket förstärks ytterligare av det faktum att t ex Hyltinge uppvisar ett så lågt genom
snitt som två fornlämningar per lokal (värdet gäller dock inte för hela socknen eftersom en 
del återstår att revidera). De procentuella värdena för ökningarna är mer vanskliga att dra 
slutsatser av då relativt blygsamma ökningar i tidigare fornlämningsfattiga socknar kan ge 
stora utslag och omvänt. Den genomsnittliga ökningen av R- eller (R)-markerade fornläm
ningar uppgår till 20 % för hela området, men växlar för enskilda socknar mellan 158 % för 
Ripsa sn och -7% för Vrena sn (kolumn XIc). För större, fornlämningstäta socknar som 
Bettna, Runtuna, Lid och Husby-Oppunda hamnar ökningen mellan 30 och 40 %. Däri
genom framgår också att ökningen i många fall är så avsevärd att den får stora konsekven
ser för kulturminnesvårdens bevarande- och levandegörandearbete.
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Stenåldersboplatser och bytomter

I avvaktan på en mer fullständig analys bör slutligen nämnas två fornlämningskategorier, 
vilka tillkommit sedan förstagångsinventeringen, nämligen stenåldersboplatser och gårds-/ 
bytomter. De förstnämnda har i många fall varit kända långt tidigare men redovisas nu 
även med (R) på den tryckta ekonomiska kartan. De framgår av kolumn IV. Det registre
rade antalet uppgår endast till 32 lokaler med flest, men dock endast fyra, i Västra Ving
åkers sn. Resultatet speglar betydande svårigheter att i fält närmare lokalisera och bedöma 
de otaliga fyndplatser för stenartefakter, som excerperats i AT A och på Södermanlands 
Museum. I många fall saknas närmare uppgifter om proviniens än by eller gård, varför in
gen närmare bestämning är möjlig av platsens läge. Omvänt är andra platser nyregistrera
de vid fältarbetet t ex de tre lokalerna i Bettna, där tidigare uppgifter om fynd saknas. Slut
satsen blir att det inte har varit möjligt inom ramen för det fortlöpande inventeringsarbetet 
att åstadkomma en mer heltäckande redovisning av områdets stenåldersboplatser. Här 
krävs alltså fortsatt en mer utvecklad metodik med provgrävning och fosfatkartering i sam
band med eventuell exploatering.

Av kolumn Va framgår antalet registrerade gård- och bytomter, totalt inte mindre än 135 
lokaler. Att företeelsen mycket starkt hänger samman med tillkomsten av säterier och 
storgods under medeltiden och stormaktstiden framgår mycket tydligt av fördelningen på 
socknar, där de flesta har registrerats i socknar som Björkvik, Husby-Oppunda, Tyst- 
berga, Svärta, Ripsa, Bettna, Torsåker och Trosa-Vagnhärad, dvs där förekomsten av 
slott och herresäten också är som störst. I avvaktan på en närmare utvärdering av detta ma
terial kan konstateras att ett utomordentligt värdefullt källmaterial, ägnat att belysa be
byggelseutvecklingen på landsbygden från forntidens slutskede och långt in i historisk tid, 
på detta sätt har kommit inom fornminneslagens skyddande hägn. Detta källmaterial stäl
ler stora krav på vår dokumentationsmetodik och bevarandestrategi men skapar också nya 
möjligheter för både översiktlig och detaljerad kunskapsuppbyggnad.
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Summary

Pending a longer, complete report and evaluation, this article consists of a statistical sum
mary of the survey undertaken in Södermanland County in 1985. A complete report will 
be presented after the fieldwork of 1986. In Bettna Parish between the community of Beti
na and Åkerö, a previously unnoted area with an unusually large number of ancient monu
ments was encountered. Almost 100 cairns and stone-settings, some ten cemeteries, three 
prehistoric forts and a large number of deserted villages and farms were newly registered 
here. Many previously unknown monuments were also discovered in parts of parishes such 
as Vadsbro, Blacksta, Tystberga, Lid, Trosa-Vagnhärad, Husby-Oppunda, Årdala and 
Huntuna. Attempts to locate Stone Age settlement sites were relatively unproductive. On 
the other hand, 135 localities encompassing deserted farms and villages were added to the 
inventory. The average increase for parishes within this area amounted to 20 % and ranged 
from 58 to 7 %.
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Resultat av fornminnesinventeringen inom D-län
I II III IV V VI VII VIII

a b c d a b a b a b

X Bettna 1364/249 3/3 16/13 1383/265 3/3 8/8 16/13 2/2 - 1/1 1/1 15/15

Björnlunda 830/113 45/25 19/9 894/147 - - 3/3 - 7/7 - 1/1 1/1

Björkvik 523/79 4/4 17/12 544/90 2/2 13/13 5/5 5/5 2/2 2/2 - 46/46

X Blacksta 458/76 4/4 4/4 466/82 - - - - 1/1 - - -

X Bogsta 446/69 7/4 12/9 465/82 1/1 5/5 2/1 - 2/2 - 2/2 13/13

Bälinge 833/53 - 2/2 835/54 - 6/6 3/3 - - - 1/1 14/14

X Rärho 427/44 4/2 - 431/46 - 1/1 3/3 - - 1/1 1/1 7/7

X Flen 118/18 - 3/3 121/21 2/2 - - - 7/7 9/9 1/1 7/7

Floda 139/34 1/1 1/1 141/35 2/2 3/3 2/1 - 2/2 - 4/4 11/11

X Forssa 361/54 - 3/3 364/57 - - 3/2 - - - - -

Frustuna 806/99 5/3 18/9 829/105 - - 4/3 - 3/3 - - 1/1

Gryt 30/13 - - 39/13 - - - - - - - 1/1

X Halla 669/78 - 15/7 684/79 - 2/2 6/2 - - - - 2/2

Helgesta 520/97 1/1 5/5 526/103 2/2 3/3 3/3 - 9/9 2/2 1/1 -

Helgona 224/26 4/3 6/5 234/32 - - 6/3 - 3/3 - - 6/6

X Husby-Oppunda 1275/144 3/3 11/11 1289/158 - 11/11 8/8 - - - 1/1 12/12

Hyllinge 172/85 - 7/4 179/87 - - - - -

Hölö - - - 0/0 - - - - -

Julita - - - 0/0 - - - - - - - -

X Katrineholm 8/1 - 1/1 9/2 2/2 - 1/1 - 2/2 5/3 3/3 -

Kila 421/48 - - 421/48 - 2/1 7/4 1/1 6/6 1/1 - 29/29

X Lerbo 1013/126 1/1 4/4 1018/129 - 1/1 2/2 - - - - 8/8

X Lid 825/102 51/36 37/22 913/155 - 1/1 4/4 - - 2/2 1/1 15/15

Lilla Malma - - - 0/0 - - - - - - - -

X I.iidgo 507/112 14/ 9 30/13 551/134 3/3 4/4 - 3/3 3/3 - - 19/19

Lunda 648/96 10/6 14/8 672/106 - 1/1 3/2 1/1 3/3 1/1 - 22/22

Lästringe 591/99 5/3 1/1 597/103 - 3/3 7/4 1/1 2/2 - - 10/10

Mellösa 59/12 - 2/2 61/14 1/1 - 2/2 - 4/4 1/1 - 4/4

Nykyrka 398/62 4/4 10/8 412/69 - 4/4 - - 3/3 - - -

Nyköping 65/9 1/1 - 66/10 - - - - 2/2 - - -

X Ripsa 257/79 - 24/4 281/83 - 9/9 - - 1/1 2/2 1/1 12/12

X Råby-Rönö 516/64 5/4 5/5 526/73 - 2/2 4/4 - 4/4 - - 10/10

X Runtuna 1439/176 59/41 42/22 1540/226 1/1 6/6 7/6 2/2 4/4 3/3 1/1 41/41

Sköldinge 665/100 3/2 6/6 674/107 - - 2/1 1/1 3/3 1/1 4/4 22/19

Stigtomta 1146/81 2/2 12/8 1160/87 - 2/2 11/4 - 3/3 - - 20/20

Stora Malm 143/10 1/1 - 144/10 2/2 5/5 3/3 - 7/7 - 1/1 24/24

X Spelvik 642/59 7/5 15/13 664/65 - - 4/3 - 1/1 - - 7/7

Svärta 850/67 26/13 9/7 885/85 - 9/9 15/7 - 4/4 - 4/3 12/12

X Sättersta 313/47 1/1 4/4 318/52 - 1/1 2/2 - 2/2 - - 11/11

Torsåker 464/65 2/2 7/6 473/72 - 7/7 - 3/3 1/1 - - 4/4

Trosa-Vagnhärad 2215/195 45/28 37/17 2297/231 2/2 7/7 5/3 3/3 6/6 1/1 1/1 7/7

Tuna 309/18 9/6 - 318/23 - 2/2 1/1 1/1 3/3 - 1/1 7/7

Tystberga 1241/140 11/9 23/13 1275/155 3/3 10/10 8/7 1/1 - - 2/2 26/26

X Vadsbro 497/90 4/4 7/3 508/97 - 1/1 3/3 1/1 6/6 - 2/2 1/1

X Vrena 344/50 3/2 1/1 348/53 - 1/1 - - - - - -

Västerljung 1052/42 8/7 4/4 1064/50 - 2/2 - - 4/3 - - 8/7

Västra Vingåker - 1/1 - 1/1 4/4 1/1 - - 2/2 -

X Årdala 796/180 3/1 16/8 815/189 - 1/1 4/4 1/1 3/3 1/1 1/1 6/5

östra Vingåker - - - 0/0 2/2 2/2 - - 8/8 4/4 9/9

Summa 26619/3461 357/242 450/277 27426/3885 32/32 136/135 159/118 23/23 125/ 38/38 35/34 470/

125 466
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IX X XI

b

XII

b

1412/291 375 986/143 397 40 164 211 129
904/157 174 659/80 235 36 95 79 83

571/117 249 542/77 2 0,4 100 149 149

467/83 96 488/50 -22 - 5 57 39 68

475/91 135 283/56 182 64 77 58 75
844/63 121 712/49 123 17 54 67 124

435/50 80 385/24 46 12 43 37 86

130/30 63 121/13 0 0 32 31 97

150/43 110 98/23 43 44 46 64 139
367/59 73 277/36 87 31 43 30 70

836/111 143 696/83 133 19 97 46 47
30/13 19 25/10 5 20 10 9 90

692/83 90 598/44 86 14 52 38 73
543/120 159 450/91 76 17 119 40 34

243/38 59 145/11 89 61 17 42 247
1308/177 261 976/103 313 32 133 128 96

179/87 93 131/71 48 37 77 16 21

0/0 0 0/0 0 0 0 0 0

0/0 1 0/0 0 0 00 1
14/7 36 6/1 3 50 7 29 414

437/60 155 408/36 13 3 65 90 138

1021/132 169 924/99 93 10 112 57 51

810/160 214 661/61 252 38 79 135 171
0/0 0 0/0 0 0 0 0 0

564/147 186 417/84 134 32 96 90 93
680/113 190 680/84 - 8 - 1 109 81 74

610/113 154 504/72 93 18 101 53 52

68/21 46 59/9 2 3 22 24 109

419/76 90 416/62 - 4 - 1 78 12 15
68/12 15 66/8 0 0 10 5 50

291/93 124 109/40 172 158 48 76 158
536/82 131 477/37 49 10 74 57 77

1560/244 399 1110/120 430 39 84 315 375
680/112 245 597/84 77 13 137 108 79

1176/96 211 1124/75 36 3 120 91 76
161/27 205 106/11 38 36 38 167 439

669/68 87 592/44 72 12 52 35 67
913/105 162 779/59 106 14 89 73 82

323/57 98 148/25 170 115 34 64 188
483/82 132 395/45 78 20 78 54 69

2320/252 327 2157/231 140 6 211 116 55
325/30 64 233/19 85 36 26 38 146

1297/175 255 1033/95 242 23 119 136 114
519/108 133 266/46 242 91 61 72 118
349/54 68 375/42 -27 - 7 50 18 36

1070/55 94 943/33 121 13 43 51 119
8/8 24 1/1 0 0 3 21 700

824/198 231 658/114 157 24 129 102 79
12/12 74 0/0 0 0 21 53 252

27901/4312 6620 22816/2601 4610 20 3312 3308 100

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

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

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

IV: Förhistoriska fornlämnngar utan mar
kerad begränsning och med (R) på 
kartan.

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

VI: Fornlämningar från historisk el ospe
cificerad tid utan markerad begräns
ning och med (R) på ek kartan.

VII: Inskrifter från historisk tid; a = mar
kerad med R på ek kartan, b = marke
rade med Ms på ek kartan.

VIII: Lokaler redovisade enbart med annat 
än R på ek kartan; a = upplysnings- 
text, b = namn.

IX: Summa fornlämningar, markerade 
med R el (R) på ek kartan; (= Illd + 
IV + Va + Vb + VI + Vila).

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

summa, b = avvikelse i antal ( - mar
keras) , c = avvikelse i %.

XII: = X i förstagångsinventeringen; a = 
summa, b = avvikelse i antal, c = avvi
kelse i %.
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Norra Kallsjöområdet - Jämtlands län

Lars-Erik Englund

Bakgrund

Under nio veckor sommaren 1985 genomfördes riksantikvarieämbetets första fullständiga 
inventering för den ekonomiska kartan i det aktuella området. Inventeringen föregicks av 
tre tidigare gjorda inventeringar. Dessa utfördes av Knut Tinnberg 1937, Riksantikvarie
ämbetet 1975 och Jämtlands läns museum 1979. 1937 och 1979 års inventeringar berörde 
huvudsakligen endast de större sjöarnas stränder.

1937 års inventering

Inför regleringarna i Anjan, Juvuln och Torrön gjorde Knut Tinnberg vissa rekognosce
ringar efter stenåldersboplatser utmed sjöarnas strandplan. Anledningen till vattenregle
ringarna var det nybyggda Järpströmmens kraftverk beläget i södra delen av Kallsjön. De 
tre sjöarna, alla avvattnade genom Kallsjön, skulle fungera som vattenmagasin. Tinnbergs 
inventeringar pågick i ca två veckor och resulterade i tolv boplatser av stenålderskaraktär 
(Tinnberg 1937, Sundström 1979:3 och 15).

1975 års inventering

Den inventering för nyutgivnig av topografiska kartan, som utfördes av riksantikvarie
ämbetet, tog hänsyn till det totala kulturlandskapsinnehållet. Boplatsinventeringen var 
mycket översiktlig men resulterade ändå i åtta boplatser samt sju skärvstensförekomster, 
huvudsakligen belägna vid Ängsströmmen och dess utlopp i Juvuln (Sundström 1979:15). 
Därutöver registrerades bl a fångstgropar.
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Fig 1. Fornlämningsöversikt. Ycklans och Ängsströmmens utlopp i Juvuln. 
Survey of ancient monuments at lake Juvuln.
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1979 års inventering

Jämtlands läns museum utförde 1979 på länsstyrelsens uppdrag en kulturhistorisk invente
ring av erosionsskadade strandplan runt sjöarna Anjan, Juvuln och Torrön. Anledningen 
till inventeringen var de 1978 påbörjade korttidsregleringarna. Dessa var föranledda av 
byggandet av kraftstationer vid respektive sjöars utlopp. Vattenståndsvariationerna skulle 
bli tätare och en större påverkan på ständerna var att förvänta (Sundström 1979:3).

Samtidigt med inventeringen företogs en arkeologisk undersökning av en stenåldersbo- 
plats (raä 74) som registrerades 1975. Som ett resultat av undersökningen konstaterades 
bl a det önskvärda i att flera boplatser i strandzonen borde undersökas innan de definitivt 
kommer att försvinna på grund av vattnets eroderande krafter. Under 1980-81 provunder- 
söktes också ett 20-tal boplatser av stenålderskaraktär (Sundström 1982).

I denna uppsats redovisas några principiella problem med redovisning och kartmarkering 
av fornlämningar i ett ödemarksbetonat område, där bl a vattenregleringar tidigare starkt 
stört miljön.

Registreringsproblem

Ett problem vid 1985 års inventering var att det ibland kunde vara mycket svårt eller omöj
ligt att återfinna de skärvstensförekomster (med enstaka skärvstenar) som registrerades 
1979. Orsaken härtill var den närmast totala avsaknaden av orienteringsuppgifter i denna 
inventering. Det är inte lätt att ge en god orienteringsuppgift på några fåtaliga skärvstenar 
som dessutom ligger på ett föränderligt strandplan. Dels påverkas fyndplatsen av korttids- 
och säsongsregleringarna samt också av de erosions- och översandningseffekter som sker 
på lång sikt. Vi underlät även 1985 att i varje enskilt fall ge orienteringsuppgifter. Målsätt
ningen måste dock vara att på något sätt förankra förekomsten i någon företeelse som inte 
är föränderlig eller åtminstone föga föränderlig.

1979 gjordes registreringarna på en topografisk karta i 1:50 000. Precisionen i kartinmät
ningen blev därmed mindre god. Eftersom man som arkeolog också är intresserad av ero
sionens effekter på sikt är det mycket otillfredsställande att inte kunna avgöra om en mind
re skärvstensförekomst har försvunnit genom naturens inverkan eller om vi helt enkelt inte 
kan återfinna densamma på grund av bristfälliga uppgifter. Ett förslag till lösning av detta 
problem kan vara att ange förekomstens läge och utbredning i förhållande till strandhaket, 
dvs till högsta högvattenlinjen, som regelmässigt är mycket tydlig och förändras, åtmin
stone när det gäller sjöstränder, relativt sakta. Man bör alltid ange två riktningar till före
komsten. Om den ena ges från närmaste strandhak kan den andra ges från ett fast naturfö
remål eller företeelse som kan förmodas vara tämligen oföränderlig. Om man dessutom tar 
hänsyn till strandens kurvatur kan följande exempel till givande av orienteringsuppgifter
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föreslås (med en mindre förekomst menas i detta sammanhang enstaka skärvstenar):

1. 15 m S om strandhak (Ö-V) och 18 m SÖ om ensamt större block (1 m h) på stranden.

2. 12 m SV om strandhak (NV-SÖ) samt 28 m NV om spets av mot S utskjutande udde.

3. 5 m S om mindre udde, utskjutande mot S samt 20 m NV om udde, utskjutande mot VSV.

Ovanstående förslag står i direkt paritet med de anvisningar som ges i arbetsföreskrifterna 
(Selinge 1969), möjligen måste man ge vika något på kravet att inmätningspunkterna inte 
är 100% statiska.

Vill vi ha möjlighet till att på sikt kontrollera vattenregleringarnas inverkan på stenålders- 
boplatserna är det av största vikt med noggranna beskrivningar. Detta gäller givetvis inte 
enbart exakt platsangivelse utan även också boplatsens innehåll. Att beskriva en skärv- 
stensförekomst är dock svårare än det kanske låter.

Som inventerare registrerar man många gånger skärvstensförekomster utan att vara kon
sekvent. På en längre strandsträcka utan större skärvstensförekomster antecknar man tro
ligen en ringa förekomst bestående av några få skärvstenar. På en annan lika lång strand
sträcka, med tätt liggande skärvstensförekomster, var och en kanske 100-200 m långa, och 
med ett mellanrum av 10-100 m, har man en tendens att ignorera enstaka och till och med 
måttliga ansamlingar av skärvsten för att man på så sätt skall kunna avgränsa koncentratio
nerna från varandra. En kilometerlång boplats är svårgripbar som tankemässig upplevelse 
även om den från inventeringssynpunkt, tekniskt sett, existerar. Från registreringssyn- 
punkt, och även från tolkningsynpunkt, ligger det också fördelar i att försöka avgränsa 
koncentrationer. Dessa inkonsekvenser i registreringen gör, tillsammans med de källkri-

Fig 2. Förslag till upprättande av orienteringsuppgifter.' 
Suggested orientation information.

N
A
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Fig 3. Stenklubba i ursprungligt läge (fyndplats) vid 
Juvuln. Skärvstenar ligger på stranden och i vattnet. 
Foto L-E Englund.
Slone macehead in situ. There are fire-cracked stones 
on the beach and in the water.

Fig 4. Sandrevlar under tillfällig bildning och renspo- 
lad skärvsten vid N stranden av Juvuln. Vattennivån 
är ca 0,5 m under högsta högvattenlinjen. Foto L-E 
Englund.
Washed fire-cracked stones and the formation of tem
porary sand banks.

tiska aspekterna, att en statistisk bearbetning av ett dyligt inventerat material bör göras 
med stor försiktighet. Var och en som bearbetat fornlämningsregistret känner också till 
svårigheterna med att statistiskt behandla den flytande skalan: enstaka, fåtaligt, spritt, 
sporadiskt, sparsamt, måttligt, talrikt, ymnigt och rikligt. Av fornlämningsregistret fram
går att det är just sådana ord som används för att beskriva intensiteten eller tätheten av 
skärvsten på en stenåldersboplats.

En fornlämning är som bekant alltid lagskyddad oavsett om den är registrerad, markerad 
på karta, eller ej. I vissa fall har man dessutom medvetet valt att inte utsätta en känd forn
lämning på kartan, vanligen då av karttekniska skäl. Enligt lantmäteriverkets principer
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skall lämningar under en vattenyta, t ex vrakplatser och överdämda stenåldersboplatser in
te markeras på den tryckta kartan. Detta kan dock, i vissa fall, få märkliga konsekvenser. 
Det finns därför skäl att diskutera denna aspekt något.

För närvarande (R)-markeras en boplats belägen ovan högsta högvattenlinjen som på go
da grunder kan antas erodera ut i strömmen inom en mansålder och definitivt försvinna. 
Däremot markeras inte en boplats belägen strax under högvattenlinjen, som ligger i lä för 
strömmarna, kanske i skydd av en udde. Boplatsen ligger ovan vattenspegeln större delen 
av året och översköljs först på hösten. Läläget gör att översandning ej är att förvänta. Den 
här typen av boplats är turistvänlig, den ligger renspolad på stranden större delen av som
marhalvåret. De båda boplatserna har alltså samma lagskydd trots att endast den ena är 
(R)-markerad på ekonomiska kartan. Om man vill gå ett steg längre och se (R)-markering- 
en även som upplysning om kulturhistorisk sevärdhet för kartkonsumenten framstår pro
blemet än tydligare. Den (R)-markerade boplatsen som är utsatt för snabb erosion ligger 
alltid på distalsidan av strömmen vilket medför ett smalt eller obefintligt strandplan, där
emot ett kanske högt och brant erosionshak, direkt stupande i vattnet. Den del av boplat
sen som finns kvar ligger således under torven uppe på stranden, dvs ej synlig, endast loka- 
liseringsbar vid jordsondering och provgropsgrävning. Man kan invända att (R)-marke- 
ringarna inte sätts ut på ekonomiska kartan för att i första hand vägleda turisterna, men 
man kan inte komma ifrån att det är precis så som turisterna använder den.

Erosion och pålagring

Utöver den naturliga erosionen medverkar vattenregleringarna till att stora mängder ma
terial förs ut i sjöarna. Vid Ängsströmmen iakttogs att även små vattenrörelser kan föra ut 
stora mängder material i strömmen. Erosionen är störst i sandiga och grusiga strandpar
tier. Erosion åstadkoms också av människors och djurs inverkan på stränderna. Vågorna 
efter en förbipasserande motorbåt kan utlösa ett ras som för tonvis med sand och grus ut i 
vattnet. Även en rotvälta kan vräka iväg mängder med material. Många rotsystem hänger 
för närvarande i erosionshakets övre del, och rasar förr eller senare ut i strömmen.

Vid raä Kall 364 finns flera rikliga koncentrationer av skärvsten. Sandreveln som boplatsen 
ligger på är antagligen ett genom regleringarna delvis översandat strandparti. Nu översan
das och översköljs strandplanet varje år. Vid inventeringstillfällct fanns dessutom rikligt 
med skärvsten i vattnet, bl a en 3 m lång revel, synbarligen endast bestående av skärvsten. 
Här gives ett exempel på hur vattnet har frampreparerat en skärvstenspackning som varit 
dold av överlagrad sand.

Att boplatsen varit större framgår av att stubbarna efter träd som avverkades inför regle
ringen vid de synliga skärvstensansamlingarna är framspolade med rotsystem och allt, 
medan andra stubbar är delvis eller nästan helt översandade och följaktligen likaså boplat
sen. Att boplatsen fortsätter antyds av att enstaka skärvstenar intill 40 m söder om huvud-
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Fig 5. Tvärsnitt av vattendrag med stränder utsatta för erosion. Teckning Torgny Frembäck. 
Cross-section of watercourse with banks subjected to erosion.

förekomsten ligger synliga/framspolade på stranden trots den ställvis kraftiga översänd
ningen. Något egentligt avbrott mellan raä 364 och 81 finns inte. Stranden i detta område 
utgör ett bra exempel på en långsträckt sträcka med skärvsten, där vi föredragit att försöka 
avgränsa koncentrationer. På strandplanet påträffades också tre stenklubbor, som tillvar- 
togs och inlämnades till Jämtlands läns museum (Raä 78/JLM 28001, Raä 79/J LM 28002 
och Raä 81/JLM 28003).

Skillnader i resultat mellan olika områden kan bero på skillnader i inventeringens förut
sättningar. Varför är Ängsströmmen rik och Ycklan fattig på uppehållsindikerande läm
ningar? De yttre förutsättningarna är i stort likartade. Båda vattendragen rinner från norr 
ut i Juvuln, ca 4 km från varandra. Vid båda finns fångstgropar, men endast Ängsström
men har skärvstensförekomster och boplatser av stenålderskaraktär. Möjligen beror detta 
på att Ycklans stränder förefaller något ogästvänligare. Det är dock svårt att avgöra om det 
alltid har varit så eller om det endast är en nutidsiakttagelse. Förhållandet torde dock del
vis kunna förklaras på annat sätt.
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Under inventeringsperioden (huvudsakligen juli och augusti) sjönk vattenståndet i Ycklan 
medan det steg i Ängsströmmen. Ängsströmmen är ca 5 km lång, räknat från kraftstatio
nen, och har i dag ett förhållandevis lugnt lopp, medan den oreglerade och 2 km långa Yck
lan har ett hastigt lopp, särskilt i sin övre del. Detta innebar att vi vid Ängsströmmen hade 
att inventera på ett visserligen krympande men renspolat strandplan, till gagn för ett gott 
resultat. Förhållandena vid Ycklan var mer komplicerade. När vattenståndet i slutet av in
venteringsperioden sjönk och strandplanet började bli synligt, visade det sig att strändern 
var överhölj da av slam och organiskt restmaterial, vilket i likhet med det tidigare höga vat
tenståndet omöjliggjorde en meningsfull och i jämförelse med Ängsströmmen likvärdig in
ventering.

Av de boplatser som man efter inventeringen 1979 ansåg vara värda en provundersökning 
kunde en inte återfinnas alls, möjligen beroende på erosion eller översandning (Sundström 
1982:7). Nästan hälften av de 1980 undersökta lokalerna gav just ingenting utöver den vid 
okulärbesiktningen registrerade skärvstenen. Boplatserna bedömdes vara i det närmaste 
totalförstörda genom erosion och utspolning. Undersökningsmetoden bestod i att gräva 
provrutor, 0,25 kvm stora, kompletterade med enstaka sökschakt vid behov som bedöm- 
ningsmässigt förväntades ge den bästa bilden av boplatsens innehåll.

Den bäst undersökta boplatsen, raä 74 vid Ängsströmmens utlopp i Juvuln, gav också de 
flesta fynden, bl a avslag, kärnor, skrapor och sänkestenar. Det stenmaterial som i huvud
sak nyttjats var kvarts men också i mindre utsträckning flinta och kvartsit. Benmaterialet 
var dåligt bevarat men visade att älg och bäver tillhörde villebråden. Tre kolprover datera
des till mellanneolitisk tid (Forsberg 1980).

En annan boplats, belägen 600 m söder om den förra och i den vik som ligger utanför 
Ängsströmmens utlopp i Juvuln, var ockå mycket fyndrik. Pilspetsar, avslag, skrapor och 
förarbeten, huvudsakligen i kvartsit, daterar boplatsen grovt till senneolitikum-bronsål-
der. Av undersökningarna framgick att området varit besökt minst två gånger. De övriga 
undersökta lokalerna gav sparsamt med artefakter, i regel enstaka avslag samt en eller an
nan härd. En dryg handfull av lokalerna bedömdes kunna vara lämpliga för fortsatta stu
dier rörande livsvillkoren för de människor som verkat i dessa områden. Ett utvidgat un
dersökningsprogram skulle då inbegripa miljöanalyser med pollen- och botanikstudier, 
studium av fångstgroparnas eventuella koppling till boplatserna mm (Sundström 1982).

Exploateringshotade fornlämningar

På grund av fornminneslagens nuvarande utformning, som medför kostnadsansvar för ex
ploatören , finns en viss ovilja bland markens ägare och brukare att delge inventerarna upp
gifter om t ex fångstgropar. Man märker en tydlig attitydförändring både hos privatperso
ner och bolagsfolk, när man talar om att man arbetar för riksantikvarieämbetet. Man kan
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Fig 6. Delvis undersökt stenåldersboplats vid Ängsströmmen. I förgrunden en renspolad skärvstens- 
packning med ett flintavslag. Foto L-E Englund.
Partly excavated Stone Age settlement site.

Fig 7. Fångstgrop i system och sadelläge mellan Hästfjället och Biåskalfjället. Foto L-E Englund. 
Network of fall-pits along a mountain ridge.
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på goda grunder förmoda att ett antal fångstgropar av denna orsak aldrig kommer till de 
kulturminnesvårdande myndigheternas kännedom.

Att leta fångstgropar i fjällnära terräng erbjuder stora svårigheter. I viss mån kan det jäm
föras med att leta nålar i en höstack. Ett gott förhållande till skogsbolag och ortsbefolkning 
är därför av största vikt. I dagsläget är intresset för fångstgroparna stort bland ortsbefolk
ningen, medan respekten för fornminneslagen är mindre god. Det senare förhållandet gäl
ler både de på kartorna markerade fångstgroparna och dem som inte är kända av riksanti
kvarieämbetet.

Det ligger i riksantikvarieämbetets och museernas intresse att få ta del av uppgifter om ny
upptäckta fångstgropar i högre grad än vad som nu sker. Fångstgropar påträffas allt som 
oftast i samband med skogsavverkningar. En förutsättning för en fungerande kommunika
tion mellan skogsbolag och riksantikvarieämbetet är att man arbetar i samförstånd.

Tillgången på grus är inte så stor inom området. Om inte vägarna direkt läggs på grusryg
garna, så tar man vägfyllning därifrån. Den konfliktsituation som härmed är uppenbar 
måste man kunna lösa på ett för alla parter godtagbart sätt. Annars kan ett fångstgropssys- 
tem på en grusrygg, i sämsta fall, vara borta på några dagar.

Det primära målet för kulturminnesvården är att bevara fångstgroparna intakta eller att 
före exploatering ta tillvara de kulturhistoriska upplysningar de innehåller. Då måste vi 
hjälpa skogsbolag och andra markbrukare, t ex genom att inför en skogsavverkning visa 
var de finns mera konkret än genom markeringen på ekonomiska kartan. Detta kan göras 
på enklast möjliga sätt, t ex genom att markera platsen med en barkad träpåle. Idag mark
bereds Sveriges yta till ungefär 1 % varje år, vilket innebär att i sämsta fall så gott som alla 
fångstgropar är förstörda eller vanställda inom 100 år (Spång 1985:108). De ca 25 000 
fångstgropar vi idag känner till genom fornlämningsregistret torde annars gå en osäker 
framtid till mötes. Detta gäller givetvis inte bara fångstgropar utan alla fornlämningar i 
skogsregionen, inklusive skogsbrukets egna lämningar.

Fäbodvallarna

Av de ca femtio fäbodvallarna som är kända inom arbetsområdet är det ingen som är kvar 
i ursprungligt skick. Under slutet av 1800-talet var fäboddriften som mest utvecklad. Den 
hade då kanske mer än 1000-åriga traditioner. Nedgången inleddes i början av 1900-talet 
och accelererade ordentligt på 1940-talet. Tillbakagången orsakades av förbättrad jord
bruksteknik, vägbyggen och utvecklat skogsbruk (Hemmendorff 1981).

Fritidshus och jaktstugor är i regel vad som finns kvar (i den mån det finns kvar något över
huvudtaget) på vallarna, ibland som upprustade fäbodstugor, i övrigt som nybyggda hus. 
Flera av de äldre stugorna togs till ved, eljest skulle de ha ruttnat bort. Betesvallarna växer 
snabbt igen, såvida inte planterad granskog redan står hög på dem. Flera av fäbodvallarna
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Fig 8. Fäbodstuga i förfall. I bakgrunden senare tiders jaktstuga. Foto L-E Englund. 
Derelict shieling cottage.

på J A Albins karta över Jämtlands län, 1846-58, är idag obekanta för ortsbefolkningen 
och det moderna skogsbruket röjer för närvarande undan de sista spåren. Ett par av vallar
na kunde av den anledningen ej återfinnas vid inventeringen. Fäbodvallarna utsätts med 
namn på den nya kartan, när de är säkert lokaliserade.

På slåttervallarna övernattade man i bustor. Slåtterbustan var ett ca 2x2 m stort vind
skydd. Bottenplanet omgavs av stockar, två i framkant och två i bakkant samt en i vardera 
sidan. Taket bestod av snedställda tunna granstammar, täckta med näver och torv. Det 
hölls uppe av tvenne meterhöga stolpar i bustans framkant och sluttade mot marken i bak
kant. Glest hållna trädstammar samt ris fästat med tunna slanor gav skydd från sidorna. 
Framför öppningen låg härden. På sommaren slåttades myrarnas starrhö och uppsattes i 
torkställning. Ställningen utgjordes av en ca fem meter hög stolpe omgiven av ca åtta me
terhöga, utåt lutande småstolpar. I botten lades granris och i toppen band man om med lite 
hö för att hålla allt på plats. Stängsel uppsattes för att hålla korna på avstånd. På hösten re
stes granruskor mot stacken som bands ihop upptill. Detta gjordes för att hålla renarna 
borta, vilket stängslet inte förmådde. På vinterföret hämtades höet från de ibland mycket 
avlägsna slåttermyrarna (muntlig uppgift av Kalle Mattsson, Kallrör). Av dessa temporära 
anläggningar på myrarna återstår idag i regel ingenting.
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Fig 9. Slåtteerbusta och torkställningar för starrhö. Teckning Kajsa Dahlkvist. 
Shelter and drying stands for sedge hay.
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Summary

This article was occasioned by field-walking undertaken by the Central Board of National 
Antiquities during a few weeks at the height of summer in 1985. The author does not dwell 
on the results or on comments about the statistics, but discusses instead some field-walking 
difficulties specific for the area in question. The registration of lakeside Stone Age settle
ment sites and occurrences of fire-cracked stone is sometimes problematic. There are seve
ral reasons for this, such as erosion and sedimentation caused by water regulation, the dif
ficulty of providing adequate orientation information and recording difficulties for carto
graphic reasons. Water regulation and modern forestry methods pose a threat to our cultu
ral monuments. This is mainly true of Stone Age settlement sites, fall-pits and shielings. 
These sites are fast diminishing in number.
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Resultat av fornminnesinventeringen inom Z-län
I II III

b c d

IV V

b

VI VII

b

VIII

b

Alsen sn - - - 0/0 13/1

Kall sn - - - 0/0 6/4 3/2 107/32 - - 1/1 - 44/44
Åresn - - - 0/0 - - 18/2 - - - - 1/1

Summa - - - 0/0 6/4 3/2 138/35 - - 1/1 - 45/45

Arbetsområde inom Z-län
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IX X XI
b c XII

b c
13/1 1 0/0 0 0 0 1

116/38 237 0/0 0 0 122 115 94
18/2 4 0/0 0 0 0 4

147/41 242 0/0 0 0 122 120 98

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

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

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

IV: Förhistoriska fornlämnngar utan mar
kerad begränsning och med (R) på 
kartan.

V: Fornlämningar från historisk el ospe
cificerad tid med begränsning Och R 
på ek kartan; a = byggnadslämningar, 
b övriga.

VI: Fornlämningar från historisk el ospe
cificerad tid utan markerad begräns
ning och med (R) på ek kartan.

VII: Inskrifter från historisk tid; a = mar
kerad med R på ek kartan, b = marke
rade med Ms på ek kartan.

VIII: Lokaler redovisade enbart med annat 
än R på ek kartan; a = upplysnings- 
text, b = namn.

IX: Summa fornlämningar, markerade 
med R el (R) på ek kartan; (= Illd + 
IV + Va + Vb + VI + Vila).

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

summa, b = avvikelse i antal ( - mar
keras), c = avvikelse i %.

XII: = X i förstagångsinventeringen; a =
summa, b = avvikelse i antal, c = avvi
kelse i %.
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Lappland - Västerbottens län

Lars Z Larsson

Fornminnesinventeringen i Lapplandsdelen av Västerbottens län avslutades enligt nuvar
ande planer 1985 med ett område kring Dikanäs bestående av 11 ekonomiska kartblad i 
skalan 1:20 000.1 området, som kan beskrivas som förfjällsterräng med en höjd över havet 
på mellan 400-750 meter, ingick delar av Vilhelmina och Stensele socknar.

Området har ej tidigare kartlagts för den ekonomiska kartan, endast inventerats översikt
ligt för den topografiska kartan 1975 under ledning av Lars Löthman. Då framkom främst 
strandbundna stenåldersboplatser, skärvstensförekomster, skärvstensvallar och fångst- 
gropssystem. Dessa var i sin tur delvis redan kända genom sporadiska insatser tidigare. 
Knut Tinnberg antecknade 1946 två stenålderslokaler vid Vojmsjön i samband med sjöreg- 
leringsinventeringar. Ernst Manker redovisar två stycken fångstgropssystem, med fyra 
gropar vid Stalon och elva gropar vid Dalsån, i Acta Lapponica XV 1960. 1969 utförde 
journalisten Stig Anesäter en kulturhistorisk inventering av Vilhelmina kommun, då ytter
ligare boplatser och fångstgropssystem redovisades. Då uppmärksammades även några 
”gropar av okänt ursprung” vid Stalonnäset. Parallellt med inventeringen 1975 utförde 
Västerbottens läns museum som en del av projektet ”Arkeologiska undersökningar vid 
reglerade sjöar och vattendrag i Västerbottens län”, en inventering runt Stalonsjöns strän
der, där 24 lokaler med boplatsindikationer antecknades. 1976 utförde författaren inom 
samma projekt en inventering av Vojmsjön, då 12 boplatsindikerande lokaler anteckna
des. Dessa inventeringar företogs under en begränsad tid direkt efter snösmältningen vid 
lågt vattenstånd.

Vid 1985 års inventering påträffades fornlämningar främst i anslutning till de större vat
tendragen såsom Malgomaj och Vojmsjön. Den senare, som har kraftigt eroderade strän
der, gav endast ett fåtal nya nummer med fynd av boplatskaraktär. Det var stora problem 
att identifiera de tidigare kända lokalerna, eftersom vattenståndet i flera fall omöjliggjorde 
återfynd.

Bland de mer spektakulära miljöerna inom området ska här omnämnas Stalonnäset. På ett 
begränsat område, inkluderande Stalonsjön, området mellan Lill- och Storstalobergen 
samt Malgomajs nordvästra ände med Stalonnäset, har påträffats ett 30-tal stenåldersbo
platser, inte mindre än 7 boplats- (skärvstens-) vallar, en tillslagsplats för redskapstillverk-
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ning av kvartsitföremål, kvartsitbrott samt i anslutning härtill tre fångstgropssystem. Bo
platserna ligger spritt inom området med en koncentration kring själva Stalonnäset, där 
samtliga boplatsvallar är belägna utom en tidigare helt okänd, vilken påträffades vid Sta- 
lonsjöns östra strand. Denna skiljer sig till utseendet från de övriga genom sin avsaknad av 
skörbränd sten i den kringliggande vallen. Området kring Stalonnäset har blivit föremål 
för ett flertal undersökningar från länsmuseets sida. Man har bl a undersökt flera av bo
platsvallarna och har då kunnat konstatera att de används under flera tusen år. De äldsta 
var anlagda ca år 5000 BP. I samband med undersökningarna tillvaratogs hela avslagsma- 
terialet från tillslagsplatsen för redskapstillverkning av kvartsitföremål. Kvartsitbrotten är 
belägna i ca 3 meter stora block, vilka uppvisar tydliga spår efter brott. I torven nedanför 
blocken påträffas rikligt med avslag, men ingen redskapstillverkning förefaller ha ägt rum 
i direkt anslutning härtill. Fångstgropssystemen är anlagda så att de effektivt avspärrar pas
sagen mellan de höga Stalobergen. De bör ses som ett och samma system men är av kart
tekniska skäl uppdelat på tre nummer. Tyvärr ligger merparten av de ovan beskrivna bo
platslämningarna under högsta dämningsgränsen och största delen av året under vattnet, 
varför endast delar av lämningarna kunnat redovisas på den tryckta ekonomiska kartan.

Sammanfattningsvis kan nämnas att problemet med det höga vattenståndet fått till följd att 
de i statistiken redovisade 18 (R)-märkta stenåldersboplatserna i realiteten är åtskilligt fle
ra. En fullständig inventering efter boplatser är ej möjlig att utföra inom ramen för ansla
gen för den ekonomiska kartans framställning. Skall man utföra en dylik i dessa områden 
måste det ske under en begränsad tid, då det råder lågt vattenstånd. Årets inventeringar 
utfördes under en ovanligt regnig period med för området osedvanligt högt vattenstånd. 
Trots detta får resultatet anses vara tämligen tillfredsställande med tanke på att täcknings
graden var 5,9 km2 per anställningsdag.

Summary

This year the area of the province of Lappland in Västerbotten County that was examined 
by field-walking was equivalent to 11 sheets of the 1:20,000 economic map. In addition to 
traditional field monuments in association with larger watercourses, an interesting area be
tween Lake Stalonsjön and the north-west tip of Lake Malgomaj is worthy of mention. In 
this area there are some thirty settlement sites, three fall-pit systems and seven fire-cracked 
stone banks that accumulated between 5,000 BP and 1,700 BC. A quartzite quarry was also 
encountered in the area.

Because the water level is high, many settlement sites will now be completely submerged, 
making the number recorded on the printed economic map unrepresentative.

The reconnaissance rate was 5.9 km2 per worked day.
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Arbetsområde inom AC-län

23 4-5

Vilhelmina sn

Stensele sn
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Två säsongers fornminnesinventering i 
Norrbottens län

Kjell-Åke Aronsson

Fornminnesinventeringen för den ekonomiska kartans revidering inom Norrbottens län 
startade 1984. Under fältsäsongerna 1984 och 1985 reviderades totalt 100 ekonomiska 
kartblad i skala 1:10 000. Arbetsområdet framgår av bifogad karta (sid 208). Dessa första 
två säsonger har i huvudsak berört Kalix kommun.

Resultatet av den första genomgången av områdets fornlämningar presenterades av präs
ten N J Ekdahl i en år 1833 avgiven berättelse till Kongi Witterhets, Historie och Antiqvi- 
tets Academien (Ekdahl 1833). Bl a beskrev Ekdahl ett röse nära Kalix av den vid Norr
landskusten vanligt förekommande typen (fig 1). Till områdets mer uppmärksammade 
fynd hör det medeltida gravfyndet vid Sangis som först undersöktes av Hallström (Hall
ström 1924). Den medeltida silverskatten från Töre utgör ett annat viktigt fynd från områ
det (Norberg 1932-33:72 ff).

Förstagångsinventeringen för den ekonomiska kartan utfördes under 1940-talet. Med ut
gångspunkt i dåtidens begränsade resurser och kunskaper om Norrbottens forntid blev in
venteringens resultat huvudsakligen att några av de gravar registrerades, som beskrivits av 
bl a Ekdahl och Hallström (totalt 1 hög och 4 stensättningar varav 1 nu utgått). Därtill re
gistrerades några lokaler som fick upplysningsskrift på ekonomiska kartan (bl a två hytt
områden).

Efter förstagångsinventeringen tillfördes fornlämningsregistret ytterligare en lokal med en 
gravhög liknande Sangisgraven samt en stensättning i anslutning till denna (fig 2). Några 
labyrinter i skärgården inregistrerades också i efterhand. Genom insatser av Norrbottens 
Museum blev ytterligare lokaler med stensättningar vid Töreälven kända liksom ett områ
de med fossil åkermark vid Kosjärv.

Den första större bearbetningen av hela det arkeologiska materialet gjordes av Hans 
Christiansson (1967). Ortnamnen och bebyggelseutvecklingen har behandlats av Peilijeff 
(1967, 1980). En sockenhistoria för den del av Kalix kommun som tidigare utgjorde Töre 
socken utkom 1982 (Almqvist 1982). Till de mer specialiserade insatserna hör Ernst Man
kers (1968) inventeringar av den skogssamiska kulturen, liksom Christer Westerdahls in
ventering av maritimhistoriska företeelser (Westerdahl 1978). Astrid Linder-Rissén inrap
porterade två stenåldersboplatser i Kalixområdet (A Linder-Rissén 1975).
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Fig 1. Röset vid Björknäs i Nederkalix sn upptecknades redan år 1830 av fornforskaren Johan Ekdahl. Skissen 
ger en uppfattning om rösets utseende än idag med en djup krater i mitten. Ur Ekdahls norrländska samlingar. 
ATA.
Cairn registered as early as 1830. The sketch represents the cairn as it still appears today.
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Fig 2. Gravhög vid Espinära, Nederkalix sn, enligt uppgift plundrad på 1800-talet. Denna jämte Sangishögen är 
de enda regelrätta högarna i Kalixområdet (i övrigt förekommer rösen och stensättningar). Foto L Klang. 
Burial mound, said to have been robbed during the 19th century.

Avsikten är inte att här närmare presentera den rätt omfångsrika litteratur, som från skilda 
utgångspunkter berör Kalixområdets arkeologi och historia. Ett konstaterande som emel
lertid kan göras är att det arkeologiska källmaterial som legat till grund för tidigare bear
betningar varit ytterst magert.

Statistiksammanställningen för inventeringarna 1984-85 visar att antalet kända fornläm- 
ningar som redovisats på ekonomiska kartan nu är 846. De är knappast någon överdrift att 
påstå att resultatet av dessa två fältsäsonger nu markant förbättrat utgångsläget för fortsat
ta arkeologiska forskningar i området.

Förhistoriska boplatser

Utgångspunkten för revideringsinventeringen var att flera lösfynd av stenföremål fanns vid 
SHM och Norrbottens Museum (fig 3). Lösfynden, särskilt de sk nordbottniska redska
pen, diskuterades av Moberg (1955). Själva boplatserna i Kalixområdet var dock så gott 
som okända. Vid inventeringen framkom ett betydande boplatsmaterial.
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Fig 3. Exempel på olika typer av nordbottniska redskap, funna omkring Storträsket i Nederkalix sn. Det största 
redskapet är ca 20 cm långt. Förvaras vid Norrbottens museum. Foto M Rantatalo.
Examples of different types of North Bothnian instruments.

Fig 4. Kraftig boplatsvall vid Fattenborg, Tore sn. Flela anläggningen är 12x11 m. Vallen är 3-5 m bred och intill 
0,5 m hög. Möjligen platsen för en stenåldershydda. Foto L Klang.
Large bank of heat-cracked stones.
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Fig 5. Stenåldersboplats registrerad vid fornminnesinventeringen 1985. Numera belägen i höglänt terräng, under 
stenåldern sannolikt nära kustlinjen. Foto L Klang.
Stone Age settlement site, probably situated near the coast during the Stone Age.

Till de förhistoriska boplatslämningarna hör stenåldersboplatserna, oftast utan synliga an
läggningar ovan mark. Dessa indikeras av skärvsten, bearbetat stenmaterial och i före
kommande fall även brända ben. Dessutom förekommer anlagda gropar och vallar av för
historisk karaktär, vilka rubriceras som boplatsgropar respektive boplatsvallar (fig 4). En 
särskild kategori gropar är de med skärvstenspackning och kol i bottnen, vilka traditionellt 
brukar betecknas som kokgropar (jfr Löthman 1973:13 ff och 1980:133 ff). Genom att 
provsondering med jordprovare konsekvent genomförs är det vid inventeringen möjligt att 
särskilja gropar med och utan skärvstenspackning. Det är också möjligt att särskilja gamla 
gropar i morän och grovsediment från sådana som härrör från sentida aktiviteter. De i 
Norrland dominerande podsoljordarna med långsam jordmånsbildning gör det möjligt att 
genom jordmånsprofilernas utveckling skilja på äldre och yngre gropar. De sentida gro
parna har svagt utvecklad podsolprofil eller saknar sådan i vallar och bottnar.

Stenåldersboplatserna utan synliga anläggningar ovan mark är relativt svåra att upptäcka 
i terrängen. De i Kalixområdet påträffade stenåldersboplatserna av denna karaktär är inte 
som vanligen är fallet i Norrland belägna vid stränderna av sjöar och vattendrag. Större 
upplöjda åkerarealer har inte heller varit inventeraren till hjälp. Höjdlägen från ca 25 m ö h 
upp till drygt 100 m ö h utgör de miljöer där dessa boplatser påträffats (fig 5). En närhet till
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forntida kustbundna strandlinjer förefaller vara den sannolikaste förklaringen till att sten- 
åldersboplatserna påträffades på sandiga avsatser uppe på bergsluttningarna och inte nere 
i älvdalarna.

Rekognosceringen efter stenåldersboplatserna utan synliga anläggningar är en krävande 
uppgift som kan försvåras av vegetation med tjock mossa. Markskador, uppkomna i sam
band med takter och skogsbruk liksom andra erosionsskador uppmärksammas därför för 
eftersökning av blottlagt boplatsmaterial. I gynnsamma fall kan provstick med spade i 
lämpliga terränglägen ge resultat. Tidigare lösfyndmaterial, ofta påträffat vid järnvägs- 
och vägbyggen, beaktas. Tillgängliga resurser omöjliggör emellertid sådan systematisk re
kognoscering i alla tänkbara lägen. Hittillsvarande resultat och erfarenhet är emellertid 
goda med 58 registrerade stenåldersboplatser utan synliga anläggningar ovan mark, där 
bl a ingår en av norrlands större boplatskoncentrationer sannolikt knuten till den forna 
kusten (Gula kartan 26 M:05, Grubbnäsudden).

Till de talrikaste fornlämningarna hör boplatsgroparna i morän eller grovsediment. I flera 
fall har skärvsten, avslag, artefakter och brända ben påträffats i nära anslutning till boplats
gropar. Beteckningen boplatsgrop, varmed avses en anlagd grop på en forntida boplats (el
ler arbetsplats), förefaller här slående. Som jämförelse kan nämnas att i anslutning till den 
mesolitiska boplatsen vid Vuollerim, Lule älv, har gropar med olika funktioner nyligen 
konstaterats (Loeffler/Westfal 1985:425 ff). Etnografiska paralleller till gropars använd
ning vid födoberedning, skinnberedning och förvaring saknas inte heller inom nordfenno- 
skandiskt område (t ex Graan 1983:43, 49, Rheen 1983:16, 22, Niurenius 1983:11, Drake 
1918:107 f, von Düben 1977:141, C Johansson 1984:40, Leem 1767:105). Som jämförelse 
kan också nämnas Kjellströms analys (1983:37 ff), där han med utgångspunkt från inten
sivinventeringar i Jokkmokksfjällen presenterade tolkningar av funktionen hos olika gropar.

Anläggningar i klapper

Ett antikvariskt och vetenskapligt problem utgör bedömningen av gamla grop- och vallan
läggningar i klapper. I något fall har möjligheten att vissa gropar är naturbildningar (isgro
par m m) diskuterats men såväl groparnas format som läge i markanta svallbildningar ute
sluter detta. (Frågan har också diskuterats med geologer). Några sådana anläggningar i 
Kalixområdet liknar de tomtningar som finns i kustbandet men de är vanligen belägna på 
nivåer upp till ca 100 m ö h eller i några fall däröver. Andra påminner till formen om bo- 
platsgroparnä och boplatsvallarna i moränmarkerna. I flera fall tycks långsamtväxande la
var och gamla tallstubbar i anläggningarna utesluta datering till de senaste århundradena. 
Ett antagande om närhet till forna strandlinjer skulle i flera fall lättast kunna förklara dessa 
anläggningars lägen uppe på otillgängliga berg. I andra fall kan samband med fångstmän 
och renskötande nomaders verksamhet vara mer sannolik. I enstaka fall kan dock inte
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Fig 6. Forntida grop i klapper med anlagd stenvall runt kanten. Flela anläggningen är 8x4 m. Foto L Klang. 
Prehistoric pit in shingles with a bank of stones laid round the edge.

stubbtäkt eller äldre markprospektering uteslutas. Möjligheten av gravplatser bör också 
beaktas i vissa fall.

De vid inventeringen registrerade anläggningarna utgör ett material, som kan bearbetas 
med hänsyn till de variabler, som kan tänkas styra skilda anläggningstypers förekomst (fig 6).
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Fig 7. Det ”återupptäckta” röset vid Björknäs i Nederkalix sn, jfr bild 1. Foto L Klang. 
The “rediscovered” cairn at Björknäs.

Fångstgropar

Till den norrländska fångstkulturens mest typiska lämningar hör fångstgroparna. Såväl en
staka gropar som mindre system med vanligen 5-15 gropar har registrerats inom Kalixom- 
rådet. Fångstgroparna finns oftast i de högre belägna utmarkerna. I skogsmarkerna när
mare kustens och Kalixälvdalens gamla bondebygd är fångstgroparna däremot sällsynta. 
Även om materialet ännu är litet kan häri ligga en antydan om möjliga kultursammanhang.

Förhistoriska gravar

Genom tidigare insatser var ett 20-tal förhistoriska gravar kända inom 1984-85 års arbets
områden. Till dessa hörde den välkända gravhögen vid Sangis, en liknande vid Espinära 
och ett fornvårdat område med röseliknande stensättningar vid Töreälven (Wikström 
1983:112). Vid inventeringen ”återupptäckes” det röse som Ekdahl beskrivit redan 1833 
(fig 7). Till nyfynden av järnålderskaraktär hör en trolig flatmarksgrav vid Räktjärv. Brän-
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da människoben och en järnkniv påträffades frameroderade på en udde i sjön. De övriga 
nyfynden består av tämligen små (vanligen 4-5 m diam) runda eller närmast ovala stensätt- 
ningar samt några små rösen (6-7 m diam). Flera av stensättningarna har något välvd yta 
och är därför röseliknande. De förekommer på nivåer från ca 10 m ö h upp till 80 m ö h, 
flertalet dock över 35 m ö h (fig 8). Daterande fynd saknas men Tomas Wallerström har ef
ter undersökning satt stensättningarna vid Fattenborg intill Töreälven i samband med en 
agrar expansion i området under sen järnålder/medeltid (Wallerström 1984). Ett topogra
fiskt samband med den medeltida bebyggelsen saknas emellertid för stensättningarna vid 
Fattenborg. Snarare finns ett sådant samband med lämningar av stenålderskaraktär.

De i förhållande till jordbruksbygden vanligen avsides belägna gravlokalerna och koncent
rationen ovanför 35-meterskurvan indikerar snarast att de högre belägna stensättningarna 
och rösena hör hemma i bronsåldern. Närheten till bronsålderns strandlinje 35 mö h ärme
ra slående än sambandet med den gamla jordbruksbygden. En närhet till de från ekologisk 
synpunkt rika miljöer som bronsålderns breda och grunda havsvikar utgjorde kari konsta
teras (fig 9). (Geologiska och arkeologiska dateringar av landhöjningen i inre Bottenviken 
har behandlats av Hederyd [1982:42 ff]).

Möjligheten av att delar av gravmaterialet hör hemma i bronsåldern med kontinuitet in i 
järnålder/medeltid reser också intresseväckande frågor. Är dessa gravar resultat av en sö
derifrån kommande kolonisation med agrara inslag såsom föreslagits för Västernorrlands 
kustland (Baudou 1977:111 ff, 145) eller kan de sättas i samband med den ”arktiska” 
bronsålderskulturen? Lundholm har berört frågan om den ”arktiska” bronsåldern och ste- 
nåldersbosättningens kontinuitet fram till århundradena strax före Kristi födelse (Lund- 
holm 1973:49 ff). Av höj dnivåerna för de vid inventeringen påträffade stenåldersboplat- 
serna (ned till ca 25 m ö h) kan utläsas att de måste ha använts fram till denna tid. Baudou 
har nyligen berört frågan om en nordfennoskandisk kulturprovins kan urskiljas redan un
der bronsåldern (Baudou 1986:20 ff).

Bebyggelse och agrar kolonisation

De topografiska lägena för Kalixbygdens medeltida kustbyar är väsentligen knutna till fin- 
sedimentjordarna på nivåer under 10 m öh. Med hänsyn till landhöjningen kan därför de 
äldsta by- och gårdstomterna inte sökas omedelbart intill Bottenvikens nuvarande strand. 
Så har t ex en medeltida bytomt med båtlänningar registrerats på en skogsbacke nordöst 
om den nutida byn Bredviken. Pga landhöjningen flyttades byn närmare havet under se
nare delen av 1600-talet eller 1700-talets början. Platsen finns i äldre lantmäterihandlingar 
omtalad som ”Gammelåkern”. Till andra bebyggelselämningar som registrerats hör ålder
domliga fäbodlämningar och fiskelägen som kan ha medeltida ursprung.

Lämningar från den mer sentida jordbrukskolonisationen på utmarkerna under 1600-, 
1700- och 1800-talen har även registrerats. Till detta skede i historien hör också flertalet av
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Rösen/stensättningar Stenåldersboplatser
m.ö.h. m.ö.h.

110— —110

100- . - 100

90— ..........................— 90

80— • • • ...............................— 80

70— •••• — 70

60— ••• e • • — 60

50 — •••••••• ••••• — 50

40 — •••••••••••• •• — 40

30— ••••• — 30

20- • • • • - 20

10- . . — 10

0  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0

• =1 fornlämning

Fig 8. Höj dnivåer för gravtyperna rösen och stensättningar samt stenåldersboplatser utan synlig anläggning ovan 
mark inom 1984 och 1985 års arbetsområden.
Height above sea level of burials (cairns, stone-settings) and Stone Age settlement sites with no visible features above 
ground.
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0 10km

Fig 9. Rösen och stensättningar belägna ovanför bronsålderns strandlinje 35 m öh i Kalixområdet. 
Cairns and stone-settings located above the Bronze Age coast line.
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tjärdalarna. Skogsområdena kring Bottniska viken var ett mycket betydande område för 
tjärframställning inriktad på export till 1700- och 1800-talens sjöfartsnationer. Välbeva- 
rade tjärdalar har markerats med upplysningstext på Gula kartan eftersom de är av väsent
lig betydelse för förståelse av områdets särpräglade kulturhistoria. En känd tjärmarknad 
”Lill-Fisket”, en ö i Kalix-älven, har också uppmärksammats.

Skogssamisk kultur

Till de tidigare undersökningarna i Kalixområdet hör Ernst Mankers inventeringar av 
skogssamekulturen (Manker 1968). Manker påträffade en samisk kultur med gamla tradi
tioner ända nere i Kalix-Torne-områdets kustbygd. Resultatet från inventeringen 1984-85 
visar att lämningar som vanligen förknippas med Lappland också här kan återfinnas i kust
landet. Kåtatomter, härdar, rengärden, ort- och naturnamn samt traditioner om samisk 
bosättning och verksamhet kunde registreras. Dessa typer av lämningar finns nu också för 
första gången markerad på en modern karta över kustområdet, den Gula kartan (fig 10).

Hytt- och gruvlämningar

Bland de intressantare av mera sentida lämningar är ett ”bortglömt" kopparverk från 1600- 
talet. Hyttområdet uppmärksammades faktiskt redan vid förstagångsinventeringen på 
1940-talet (Raä nr 36 Nederkalix sn). År 1985 kunde även gruvområdet lokaliseras (fig 11). 
Kopparverket finns omtalat i äldre skriftligt material och verkets historia är föremål för ve
tenskapliga studier (Awebro/Westerberg 1986).

Sammanfattning

1984-85 års fornminnesinventeringar i Kalixområdet har gett ett betydande tillskott av 
fornlämningar särskilt grav-, boplats- och bebyggelselämningar. Tidigare kända stenål- 
dersboplatser i Norrbotten har huvudsakligen varit koncentrerade till inlandets sjöar och 
vattendrag. Vid inventeringen i kustlandet 1984-85 har ett 50-tal sannolikt kustbundna 
stenåldersplatser framkommit. Bilden av Norrbottens stenålder kan därigenom nyanseras, 
och den under lång tid dominerande inriktningen av stenåldersforskning kring det material 
som framkom vid de stora älvregleringarna i inlandet kan kompletteras med analyser av 
kustområdets stenålder. Inventeringens resultat innebär att det nu finns ett långt mer om
fattande arkeologiskt material än tidigare som gör det möjligt att spåra kustlandets kultur
utveckling från stenålderns fångstkulturer fram till den medeltida bondebygden och den 
skogssamiska renskötarkulturen.
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Fig 10. Rengärda med i förgrunden en härd efter en tidigare kåtaplats. Foto L Klang.
Reindeer enclosure. In the foreground, a hearth in what was previously a Saarni hut.

Fig 11. Gruvhål med anor från bergsbrukets initialfas i Norrbotten på 1600-talet. Från ett gruvområde nära Bod
träsk i Nederkalix sn. Foto L Klang.
Mine opening originating from the early days of mining in Norrbotten during the 17th century.
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Summary

In 1984-85 field-walking in the Kalix area significantly increased the number of archaeolo
gical sites, especially burial and settlement remains. Previously known Stone Age settle
ment sites in Norrbotten were mainly concentrated round the lakes and along the water
courses of the inland. The 1984-85 survey produced some 50, probably littoral, Stone Age 
settlement sites, thereby creating a less generalised picture of the Stone Age in Norrbotten. 
For a long time Stone Age research has been predominantly concerned with the assembla
ges recovered during the regulation of large inland river, but it can now be supplemented 
by analyses of the Stone Age in coastal areas. As a result of this survey, a much larger body 
of material than in the past is now available, allowing the cultural development of the coast
al area to be traced from the hunting cultures of the Stone Age up to medieval farming and 
the reindeer-herding culture of the forest Saarni.
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Förhistoriska boplatsundersökningar dominerar
En sammanfattning av UV Syds verksamhet under 1985

Anders Wihlborg

UV Syd hade 62 uppdrag under 1985. Av dessa utfördes 49 i Malmöhus län, 6 i Blekinge 
län och endast 7 i Kristianstad län, där Skånes Hembygdsförbund upprättat en egen under
sökningsverksamhet. Ungefär hälften av årets uppdrag utgjordes av förhistoriska boplats
lämningar. De resterande, som var av mindre omfattning, berörde medeltida och efterme- 
deltida bebyggelselämningar och kulturlager. Drygt hälften av uppdragen var provunder
sökningar.

Liksom tidigare under 80-talet är husbyggnation den vanligaste orsaken till att en arkeolo
gisk undersökning kommer till stånd. Gas- och VA-ledningar, grustäkter och vägbyggen är 
andra exploateringar som föranleder utgrävningar. Förundersökningar av planerade pro
jekt genomförs allt oftare för att inte störa arbetena då de påbörjats.

En stor del av UV Syds verksamhet under 80-talet har baserats på naturgasens utbyggnad 
i Skåne. 1985 var inget undantag, bland annat utfördes prov- och slutundersökningar av 
den s k Sydgas Il-ledningen. Det är en större försörjningsledning som skall möjliggöra en 
vidare utbyggnad av naturgasnätet norrut längs västkusten.

I Skåne går Sydgas II, dels över Ängelholmslättens tunga vattenavsatta leror, dels över den 
kuperade Hallandsåsen. Båda områdena framstod efter inventeringen som marginellt ut
nyttjade under förhistorisk tid, vilket bekräftades av provundersökningarna. Två boplats
områden kunde emellertid påvisas. De låg på norra och södra sidan av Hallandsåsen strax 
intill tidigare registrerade gravfält. Boplatserna utgjordes av långhus, eldstäder, gropar 
och en ugnsrest för järnframställning. Den sydligt belägna boplatsen kan dateras till äldre 
järnålder medan den norra innehöll fynd från yngre stenålder och yngre bronsålder.

För Sydgasprojektet utfördes även förundersökningar för grenledningar mellan Trelle
borg och Ystad samt mellan Ingelstorp och Klippan i norra Skåne. Den senare inventera
des och provundersöktes också under 1985 varvid två boplatsområden kunde påvisas.

UV Syd har under de senaste 10 åren haft en intensiv och kontinuerlig undersökningsverk
samhet i Stora Köpingebygden strax öster om Ystad. Resultaten har integrerats i det nu i 
Lund pågående tvärvetenskapliga forskningsprojektet det sk Ystadprojektet. UV Syds 
och projektets undersökningar kompletterar varandra och ett samarbete när det gäller un
dersökningarnas inriktningar, metoder och resultat har inletts.
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Under 1985 genomfördes tre större undersökningar i Köpingebygden. Två av dessa berod
de på att sockerbruket i Köpingebro skulle utvidgas strax väster om Nybroån. Omfattande 
boplatslämningar från yngre stenålder till tidig medeltid kunde påvisas. Den tredje utgräv
ningen föranleddes av ett planerat vägbygge mellan Nybro och Kabusa. Bland annat på
träffades resterna av en stridsyxeboplats.

Strax öster om Trelleborg vid Östra Torp undersöktes resterna av en kustbunden grophus- 
bebyggelse. Den var belägen ca 200 meter från stranden. Förekomsten av slagg och gjut
formar till en näbbfibula visar att ett av husen fungerat som bronsgj utarverkstad. I de öv
riga påträffades sländtrissor och vävtyngder vilket antyder att de varit vävstugor. Boplat
sen kan dateras till vendeltid/vikingatid.

Årets grävningar i de medeltida stadskärnorna var endast av mindre omfattning. De ut
gjordes framförallt av provgrävningar inför planerade byggnationer och antikvariska kon
troller i samband med vatten- och avloppsarbeten.

Summary

In 1985 62 excavations were undertaken by UV Syd, the Unit for South Sweden. Most of 
these were located in Malmöhus County, and as in previous years during the 1980’s, work 
for the Sydgas Project was predominant.

For Sydgas II, which is to be in north-west Scania, settlement remains were excavated on 
both sides of Hallandsåsen. Longhouses, hearths and pits with dates ranging from the 
Stone Age to the Early Iron Age were encountered.

Extensive settlement site excavations were also conducted east of Ystad in the so-called 
Köpinge area. The sites discovered included the remains of a Battle-axe settlement.

During the investigations of a littoral pit-house settlement to the east of Trelleborg, finds 
included moulds, enabling one of the houses to be identified as a bronze-casting workshop.

In the medieval town centres only minor test excavations and supervision briefs were un
dertaken this year.
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Om hus i Halland m m
UV Västs undersökningar 1985

Kristina Carlsson

Verksamheten vid UV Väst har under året huvudsakligen varit koncentrerad till Halland, 
även om smärre undersökningar också gjorts i andra delar av regionen. Av sammanlagt 50 
uppdrag har 30 berört förhistoriska lämningar och 20 medeltida eller yngre lämningar. Ser 
man i stället på uppdragens omfattning och inte bara till antalet, visar de på en betydligt 
större skillnad mellan tidsperioderna med en markant övervikt på de förhistoriska läm
ningarna, 93 % av fältdagarna mot 7 %.

Landskap Bo Ds Ha Vg Vrm S:a

Förhistoriska provgräv
ningar, boplatser 2 — 6 2 - 10

Slutundersökta boplatser 3 - 11 1 - 15

Antikvarisk kontroll - - 1 - - 1

Specialinventeringar - - 2 - - 2

Medeltid/Nyare tid 

Specialinventering 1 - - 20

Provundersökning 1 - 3 4 1

Schaktkontroll 4 - 2 2 -

Slutundersökningar - - 1 1

Kyrkor/begravn platser - - - 2 - 2

Totalt s:a 11 26 12 1 50

N aturgasproj ektet

Årets arbeten har i huvudsak präglats av stora insatser för projekt Sydgas II och Västgas 
I, ett arbete som påbörjades redan 1984. Resterande inventeringar och samtliga provun
dersökningar har nu gjorts på hela sträckan från Hallandsås i söder till Göteborgs kom-
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Uddevalli

Marstrand ./.Kl|r]qahälla

I • Kunqsbacka
GottsKär w

VcirbcrcjX Arstod 
Fdlkenberq > • Sloinqe 

U*. Osarp 
J • Nqdala 

O7 * Stjärnarp 
(xj Skottorp

Fig 1. Karta över undersökta fornlämningar inom UV Västs region. 
Map showing excavated field monuments.
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Fig 2. Huset i Nydala var 22 m långt, ca 6 m brett och nästan samtliga stolpavtryck var synliga vid undersökningen, 
även om de var grunda. Intill anläggningen påträffades några härdar, medan fyndmaterial saknades nästan helt. 
Foto B Strömberg.
The house at Nydala was 22 m long ande. 6 m wide. Almost all post discolorations were visible during excavation.

mungräns i norr, en sträcka som fågelvägen mäter 180 km. Sammanlagt 115 platser har 
provundersökts under året, trots detta kravstår enstaka områden till kommande år, fram
för allt platser där lämningarnas omfattning påverkade ledningens placering med flyttning
ar som följd.

Provundersökningarna har visat på ett stort antal förhistoriska boplatser från samtliga pe
rioder med de mest skilda lägen, i sluttningen vid floddalar, på uddar av grusåsar, ibland i 
förvånansvärt låglänt terräng m m. En tanke inför fältarbetet var att medvetet försöka ta 
oss an några platser som vid provgrävningen visade relativt begränsade anläggningsspår, 
för att se om vi på så sätt skulle kunna komma åt t ex säsongsbetonade boplatser och liknan
de. De platser av medeltida ursprung, som inventeringen uppmärksammat utefter gasled
ningen har pga flyttningar helt kunnat undvikas.
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Fie 3. Vid Skottorp undersöktes lämningarna av 7 långhus från äldre järnålder (stolphålen markerade med käp
par på bilden). Ett rikt fyndmaterial bl a i stolphålen möjliggjorde att en intern kronologi mellan husen kunde 
iakttagas redan på grävningsstadiet. Foto B Strömberg.
Att Skottorp the remains of seven longhouses from the Early Iron Age were excavated.

På Sydgasdelen slutundersöktes fem platser och på Västgasdelen fem av de platser som låg 
söder om Ätran. Flertalet slutundersökningar för projekt Väst gas återstår till kommande 
år (sammanlagt ca 20 platser). Undersökningarna har gett oss ett ovärderligt material. Bo
platskomplex av varierande omfattning - från skilda tidsepoker - och med olika funktioner 
har undersökts ibland i anslutning till komplexa gravmiljöer. Inte minst de många bebyg
gelselämningarna som kommit i dagen har gett oss en liten men helt ny inblick i den förhi
storiska hallänningens levnadsvillkor. På tre platser i söder, nämligen vid Skottorp i Skum
meslövs socken, vid Stjärnarp i Eldsberga socken och i Nydala i Snöstorps socken påträffa
des spår av olika typer av långhus. De sju undersökta husen i t ex Skottorp kan redan ge
nom fyndmaterialet dateras till yngre bronsålder - äldre järnålder. Merparten av fyndma
terialen från samtliga dessa platser visar på dateringar till grovt sett äldre järnålder. Även
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Fig 4. Hela grävningssäsongen har vi arbetat med den publika verksamheten i samband med fältarbetena. Här 
instrueras en skolklass om arkeologens arbete och våra resultat vid grävningarna i Skottorp. Foto B Strömberg.
A school class being taught about the work of an archaeologist and the results of the Skottorp excavation.

bebyggelsens struktur inom bebyggelseplatserna har kunnat studeras, så till vida att man 
klart tycks kunna skilja på bebyggelseplatser, verkstadsplatser och aktivitetsytor av skilda 
slag. För övrigt kan nämnas att just Nydala var en av de platser där ett litet antal indikatio
ner vid provgrävningen trots allt medförde en slutundersökning med oväntat resultat - ett 
långhus ca 22x6 m stort och med en datering till äldre järnålder.

På en plats strax norr om Lagan, kallat Ösarp i Laholms socken grävdes två hyddbottnar 
med ett fyndmaterial som visar att platsen varit bebodd under flera perioder från neolitisk 
tid och fram till bronsålder. Platsen har tidvis varit översvämmad. En annan boplats från 
neolitisk tid undersöktes några mil längre norrut. Boplatsen låg på en udde av en grusås 
som sköt ut från kanten av en mosse, kallad Tollastorpsmossen. Bebyggelselämningar i
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form av svårförståeliga gropsystem var resultaten härifrån, och det har diskuterats om de 
är av sk Saaruptyp. I mossen togs dessutom en pollenpropp som analyserats av geolog G 
Påsse och som t ex visar på ett svedjebruk (en sot- och kolhorisont) från tiden strax innan 
boplatsen kommit till, omkring år 3000 f Kr enligt C14-datering på boplatsen.

Strax söder om Ätran grävdes ett litet större boplatsområde beläget på den s k Årstads- 
åsens västra kant, i ett område som är fullt av tidigare kända fornlämningar t ex ett stort an
tal gravhögar. Här påträffades förutom traditionella anläggningar som härdar, gropar 
m m, spår av ett äldre odlingslandskap delvis överlagrat av t ex härdar. Ett par gravliknan- 
de odlingsrösen som undersöktes mitt i området kan också vara spår av denna tidiga 
odling. En teori som framförts är att bebyggelseplatsen flyttat till förmån för nyodling. Här 
liksom för övrigt på området kallat Stjärnarp har arbetet med att dokumentera äldre kul- 
turlandskapsrester gjorts i samarbete med B Windelhed från Kulturgeografiska institutio
nen, Stockholms Universitet. Han deltog för övrigt redan vid provundersökningarna.

Utvärderingen av gasgrävningarna återstår ännu till viss del, eftersom mer än hälften av 
grävningarna kvarstår till 1986 års säsong. Resultaten kan dock redan nu sägas vara både 
väntade och överraskande. Den inriktning som skisserats för gasprojekten under inled
ningsskedet, att främst se Halland som ett gränsland - ett handelsland med ett genomflöde 
av idéer och varor, har visat sig fruktbar på mer än ett sätt. Fornlämningsbilden som den 
nu framträder har en klart västlig prägel mot Danmark och Tyskland, istället för att visa på 
likheter med t ex det inre av Västergötland och Småland. Detta gäller även fyndmaterialet.

Andra provundersökningar

Under året har det för övrigt genomförts en rad mindre undersökningar framförallt i form 
av provundersökningar. I Vara i Västergötland undersöktes t ex delar av en förhistorisk 
boplats med en cirkelrund hyddbotten, ännu ej daterad eftersom fynd saknades och C14- 
dateringar inte är klara. Ett annat exempel är Södra Ryd strax utanför Skövde där ett 13 
ha stort område provundersöktes i anslutning till Södra Ryds medeltida kyrkoruin. Här på
träffades ett stort antal stensättningar, några högar (både säkra och osäkra), samt odlings
rösen och fångstgropar, som tyder på en stor aktivitet i området under förhistorisk tid. 
Platsen har inte vidareundersökts ännu.

Medeltid/nyare tid i Västsverige. Kristinehamn och Kungahälla 
i synnerhet

De flesta undersökningar i medeltida stadslämningar har gjorts i form av provundersök
ningar och schaktningskontroller. Arbetena har berört flera av de medeltida städer som in-
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går i UV Västs verksamhetsområde, nämligen Varberg, Kungsbacka, Falkenberg, Gott- 
skär (Gåsekil), Marstrand, Uddevalla, Falköping, Lidköping, Kristinehamn och Kunga- 
hälla. I de två sistnämnda städerna har undersökningarna tilldragit sig ett speciellt intresse.

En provundersökning i Kristinehamn, den första i sitt slag i Värmland för Riksantikvarie
ämbetet, visade på en stadsbebyggelse som går tillbaka till 1640-talet. I de berörda kvarte
ren påträffades bevarade kulturlager med fynd från denna epok. Vid kanten av Varnan - 
den bäck som rinner genom staden - påträffades delar av en medeltida kyrkogård. Platsen 
har visserligen redan tidigare ansetts utgöra området där den gamla sockenkyrkan skulle 
ha legat (känd från 1300-talets slut) innan den flyttades i samband med att stadsförsamling- 
en bildades. Ett stort antal gravar påträffades som bekräftar detta. Slutundersökningen 
kommande år ger förhoppningsvis besked om en äldsta datering, samt om rester av själva 
kyrkobyggnaden fortfarande finns kvar.

Under några dagar i november gjorde UV Väst tillsammans med Bohusläns museum en 
ytinventering med insamling av fynd på platsen för medeltidsstaden Kungahälla. Arbetet 
föranleddes framför allt av de diskusisoner som förts under många år om vad som borde 
göras i området eftersom man befarat att kulturlagren far illa av det åkerbruk som bedrivs 
på platsen. Diskussionen har dessutom tagit ny fart när s k privatsamlare tagit sig an områ
det och mera systematiskt börjat plocka material på åkrarna. En hel del av detta har läm
nats till Länsmuseet och det visar på ett mycket varierat material av äldre datum än det som 
framkommit vid undersökningar tidigare.

Förutom ytinsamlingen gick arbetet ut på att med hjälp av ett geologspjut sondera kultur- 
lagerdjupet över de delar av stadsområdet där det gick, samt att helt enkelt försöka i detalj 
lära känna området. Resultaten skall användas för att planlägga och kostnadsberäkna en 
provundersökning 1986.

Sammanfattning

UV Väst har under 1985 gjort arkeologiska undersökningar på ca 50 olika platser inom vårt 
verksamhetsområde allt från provundersökningar till slutundersökningar av varierande 
omfattning. Merparten av ärendena, sett till volymen, har omfattat förhistoriska bebyggel
sekomplex.

Arbetet har till stora delar varit koncentrerat till de södra delarna av Halland. Under våren 
genomfördes nämligen provgrävningar för de båda gasprojekten genom Halland, kallade 
Sydgas II och Västgas I. Provundersökningarna omfattade 115 punkter fördelade på 
sträckan mellan Hallandsåsen i söder upp till Göteborgs kommungräns i norr. På ett 30-tal 
platser framkom lämningar som föranledde slutundersökningar. Under 1985 har 5 platser 
på sydgasdelen undersökts tillsammans med 5 platser för Västgas, alla belägna söder om 
Ätran. Återstoden av områdena beräknas bli undersökta kommande år.
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På flera av undersökningsområdena påträffades spår av långhus med lite olika form och 
storlek och skillnader mellan funktionsområden inom en boplats har också kunnat iaktta
gas, med dateringar som visar på äldre järnålder. Strax norr om Lagan grävdes en boplats 
med senneolitiska hyddbottnar, och ett par mil norrut en boplats från samma period med 
ett märkligt gropsystem.

Vid en undersökning strax utanför Vara i Skaraborgs län påträffades resterna av ännu en 
hyddbotten, ännu dock odaterad.

Provundersökningar och schaktningskontroller dominerar bland uppdragen från medeltid 
och nyare tid, som berört 10 av de städer med medeltida ursprung som finns inom UV 
Västs arbetsområde.

Av dessa undersökningar är det två som tilldragit sig ett speciellt intresse, nämligen en 
provundersökning i Kristinehamn i Värmland och de förarbeten som nu gjorts inför en pla
nerad provundersökning i Kungahälla 1986. I Kristinehamn påträffades kulturlager från 
stadens äldsta skede, mitten av 1600-talet, samt delar av en medeltida kyrkogård tillhörig 
den sockenkyrka som funnits på platsen innan staden anlades.

Arbeten rörande UV-verksamheten i Västsverige, utgivna 1985

Artelius, T. Stenåldershyddan vid Toftaås. Varbergs museums årsbok 1985.
Artelius, T. Stjärnarp - en boplats från äldre järnålder. Länsantikvariens årsredogörelse 

1985.

Artelius, T. Skottorp-en boplats från yngre bronsålder-romersk järnålder. Länsantikva
riens årsredogörelse 1985.

Carlsson, K. In villa Getakir. Populär arkeologi nr 2.
Johansson, L G. Avslagen avslöjar flintsmeden. Populär arkeologi nr 2.
Jonsäter, M - Schiltzler, L. Arkeologi i vägen. Utgrävningarna för E6:an 1984. Varbergs 

museums årsbok 1985.

Josefsson, L. Vikingahuset i Nydala. Länsantikvariens årsredogörelse 1985.
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Summary

In 1985 the unit for west Sweden conducted excavations at some 50 different places in the 
area it covers, ranging from test excavations to full-scale excavations of varying sizes. In 
terms of volume, the assignments were dominated by prehistoric settlement complexes.

Most of the work was concentrated in the southern regions of Halland, since test excava
tions for Sydgas II and Västgas I, the two gas projects through Halland, were carried out 
in the spring. These excavations included 115 localities dispersed along the stretch between 
Hallandsåsen in the south and the municipal boundary of Gothenburg in the north (180 
km). At about 30 places the remains which were disclosed gave rise to full-scale excava
tions. In 1985 ten localities south of the River Ätran were excavated, five along the Sydgas 
section and five along the Västgas section. Excavation of the remaining sites is expected to 
take place in 1986.

In several of the excavated areas traces of houses of slightly differing forms and sizes were 
uncovered. Within these settlement sites, which yielded dates indicative of the Early Iron 
Age, areas of differing function were identified. Just north of the River Lagan a settlement 
site with Late Neolithic hut floors was excavated. About 40 km further north, an extraordi
nary system of pits was encountered at a settlement site of the same period.

An excavation just outside Vara in Skaraborg County produced remains of a further hut 
floor, but this is not yet dated.

Test excavations and watching briefs dominate contracts from the medieval and post-me
dieval periods. These contracts encompassed ten of the towns with medieval origins in the 
unit’s area.

Two of these investigations, the test excavation at Kristinehamn in Värmland and prepara
tions for a planned test excavation at Kungahälla in 1986, attracted special interest. At 
Kristinehamn the excavation revealed cultural deposits from the mid-17th century, the ea
rliest phase in the history of the town, and remains of a medieval churchyard belonging to 
the parish church that was located on the site before the town was founded.
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De stora provundersökningarnas år
Verksamheten vid UV Mitt 1985

Kristina Lammi Catharina Nilsson

Verksamhetens omfattning

Sedan UV:s tillkomst på 1960-talet har antalet uppdrag stadigt ökat. Detta gäller även för 
UV Mitt sedan starten 1979. Fig 1 visar hur antalet uppdrag stigit för kontoret i Stockholm 
under den sista tioårsperioden. Det ökade antalet uppdrag har dock inte inneburit en 
jämnt ökande grävningsvolym. Ett tydligt brott infaller vid 1980, då undersökningsytan 
börjar minska, för att 1985 vara obetydligt mer än den var tio år dessförinnan. Denna dis
krepans mellan antal uppdrag och undersökningsvolym kan förklaras med att antalet små- 
uppdrag markant ökat under den sista femårsperioden.

o <

ANTAL UPPDRAG 
GRAVNINGSAREAL

Fig 1. Antal uppdrag och gravningsareal 1975-1985. 
Number of assignments and excavated area.
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Sedan 1981 har UV Mitt valt att mäta verksamheten i arkeologtimmar i fält, vilket sanno
likt är den mest rättvisande mätvariabeln. Här kan man se att fältverksamheten i själva ver
ket varit svagt sjunkande de senaste fem åren (fig 2).

UV Mitt Övriga UV-kontor

1981 30 441 uppgift saknas

1982 25 894 10 296

1983 30 431 16 006

1984 20 791 18 033

1985 20 704 13 462

Fig 2. Arkeologtimmar i fält 1981-1985. 
Hours of fieldwork by archaeologists.

Under 1985 utförde UV Mitt 131 uppdrag. Fälttiden var 20 704 timmar, vilket motsvarar 
knappt 13 årsverken, den hittills lägsta fältarbetstiden under den senaste femårsperioden.

Uppdragsstatistik 1985
Landskap Dr Gä Nä Sö Up Vsm Ån ög Summa

Antal uppdrag 4 2 3 50 29 2 i 40 131

Arkeologtim (fält) 5 080 4 376 528 2 494 3 913 104 16 4 193 20 704

Grovarbetstim 1 782 3 368 - 1 035 1 493 - - 5 200 12 878

Maskintim 166 285 14 222 974 56 - 2 815 4 532

Totalundersökt yta i m2 695 10 000 90 3 371 3 241 - - 6 289 23 686

Schakt (löpmeter) 84 - 60 2 483 12 391 92 - 5 447 20 557

Antal specinv - - - 1 1 - 1 - 3

Antal fosfatkart - - - 3 - - - 1 4

Antal provund 2 1 1 7 9 2 - 13 35

Antal ant kontr - - 1 30 10 - - 13 54

Antal efterund - - - - 1 - - - 1

Antal byggn dok - - 1 - 1 - - - 2

Antal ark und 2 1 - 9 7 - - 13 32
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Liksom under tidigare år är antalet uppdrag störst i Uppland, Södermanland och Östergöt
land. Och som tidigare dominerar Södermanland vad beträffar antalet mindre uppdrag, så
som provundersökningar och antikvariska kontroller. Det är emellertid i Dalarna och Gä
strikland de största arbetsinsatserna gjorts under året, mätt i antal fältarbetstimmar. Detta 
beror på två stora undersökningar, den ena i Borlänge, där delar av Borgarnas fogdefäste 
undersöktes, den andra i Valbo, utanför Gävle, med förhistoriska järnframställningsplat- 
ser och gravar. Även under 1983 och 1984 hade UV Mitt en omfattande verksamhet i Da
larna, då beroende på omläggning av väg 70 kring Leksand.

En tendens, som varit märkbar under senare år, är att undersökningar av registrerade forn- 
lämningar har minskat. Genom olika typer av förundersökningar har det i stället varit möj
ligt att spåra tidigare inte kända fornlämningslokaler, huvudsakligen boplatser.

Även en betydande andel av de gravar, som undersöks, är tidigare inte kända. För 1985 var 
endast 11 av de undersökta 67 gravarna registrerade. Vidare gjordes undersökningar på 10 
förhistoriska boplatslokaler, av vilka 2 var registrerade.

Landskap Brå Äjäå Yjäå Odat Summa

Gä 26(5) 26 ( 5)
Sö 1(1) 3(1) 4(0) 3(0) H ( 2)
Up 10(3) 10 ( 3)
ög 18(1) 2(0) 20 ( 1)

Summa 1(1) 21(2) 42(8) 3(0) 67(11)
% reg 100 10 20 0 17

( ) anger antalet registrerade gravar.

Fig 3. Undersökta gravar (förhistoriska). 
Excavated prehistoric graves.

Landskap Stå Brå Äjäå Yjäå Odat Summa

Gä 1(0) 1(0)
Sö 2(2) 1(0) 1(0) 1(0) 5(2)
Up 1(0) 1(0) 2(0)
ög 1(0) 1(0) 2(0)

Summa 2(2) 1(0) 3(0) 3(0) 1(0) 10(2)
% reg 100 0 0 0 0 20

( ) anger antalet registrerade lokaler.

Fig 4. Undersökta boplatser (förhistoriska). 
Excavated prehistoric settlement sites.
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Förundersökningar

1985 har dominerats av omfattande förundersökningar som förberedelse för större under
sökningar vilka planeras äga rum under 1986-87.

Förundersöknngar har nu lyckligtvis blivit kutym vid de flesta större exploateringar. De 
genomförs vanligen enligt en trestegsmodell där stegen består av fält- och kartstudier resp 
fosfatkartering och till slut provundersökning. I det första steget ingår en noggrann arkiv
genomgång samt studier av lantmäterihandlingar. Förekomst av ev lösfynd kontrolleras 
också. Genom arkiv- och kartstudier fångas bytomterna upp och genom lösfyndsuppgifter- 
na ibland stenåldersboplatser. Övriga fornlämningstyper upptäcks i regel först vid den ef
terföljande specialinventeringen. Ofta kan redan kända, som enstaka registrerade forn- 
lämningar, exempelvis skärvstenshögar, skålgropsförekomster eller stensträngar, visa sig 
indikera en större boplats. Ibland är det endast det topografiska läget som antyder en bo
plats.

Nästa steg är fosfatkartering, en metod som används för att säkrare bestämma boplatser 
och deras utsträckning. Skickligheten hos UV:s fältarkeologer att i terrängen se och bedö
ma boplatser har emellertid under senare år blivit så stor att detta moment allt oftare ute
sluts. I stället läggs större vikt vid det tredje steget, provundersökningen. Här går utveck
lingen från små provschakt mot större ytor samt att om möjligt fastställa boplatsens hela 
utsträckning och sammansättning även om det endast är aktuellt att undersöka en mindre 
del. Även på stenåldersboplatserna kompletteras de handgrävda provrutorna numera med 
större ytor som tas upp med maskin.

Den mest omfattande förundersökningen som genomförts under året föranleddes av en 
planerad omläggning av väg E 18 mellan Bålsta och Enköping. Efter specialinventering ha
de antalet sannolika fornlämningslokaler ökat från 10 kända till 40. Vid provundersök
ningarna visade sig endast sex av dessa lokaler ej vara fornlämningar. I flera fall har områ
den som vid specialinventeringen endast gett topografiska indikationer visat sig hysa bo
platslokaler. En sådan metod är alltså mycket användbar.

Flera av de boplatser som upptäcktes har en till ytan mycket stor utsträckning - intill 15 ha. 
Inom dessa nyupptäcktes ett stort antal synliga lämningar i form av skärvstenshögar, skål
grops- och hällristningslokaler.

En tidigare uppfattning har varit att förhistoriska boplatslämningar vanligtvis är belägna 
på väldränerade jordar. Vid några tidigare undersökningar i det centrala Uppland har bo
platser emellertid kunnat konstateras på relativt tunga lerjordar (Storvreta, Gamla Uppsa
la sn; Håga, Bondkyrko sn; Prästgården, Björklinge sn; Maista, Bälinge sn). Genom prov
undersökningen för E18 har detta förhållande visat sig vara mycket vanligt. En förklaring 
till detta kan vara att de här mer sparsamt förekommande lättare jordarna helt nyttjats för 
odling och att bebyggelsen lokaliserats mellan dessa och de tunga jordarna, vilka sannolikt 
använts för bete.
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Ett annat stort objekt där förundersökningar påbörjats är den planerade sträckningen för 
den s k Grödingebanan, en ny järnväg mellan Flemingsberg och Järna. Här har vid speci
alinventering 19 lokaler med säkra och osäkra fornlämningar registrerats. De tänkbara 
boplatslokalerna har fosfatkarterats under hösten och höga fosfatvärden på några bekräf
tar antagandena om boplatser.

Flera kommuner låter beställa förundersökningar inför stadsplaneläggningar och kan på så 
sätt styra bort byggnationen från fornlämningar. Sedan många år har Linköpings kommun 
arbetat på detta sätt och under året har större områden vid Haninge och Ullstämma förun
dersökts. Fem tidigare okända boplatser och ett litet gravfält vilka samtliga preliminärt kan 
dateras till bronsålder - äldsta järnålder upptäcktes härigenom.

Andra större planområden som förundersökts är Stenhagen och Gåvsta utanför Uppsala 
vilka båda visat sig hysa omfattande boplatslämningar från bronsålder - äldre järnålder.

Förhistoriska undersökningar

Av de regelrätta undersökningarna har flertalet berört boplatser, framför allt från järnål
der. På stenåldersboplatser har endast ett par smärre undersökningar ägt rum (Malmahed 
utanför Malmköping och Masmo i Huddinge) och endast en har utförts på en bronsålders- 
boplats. Den senare låg vid Jäder i Lunda sn, söder om Nyköping, och var registrerad som 
en hög och en osäker stensättning, vilka vid undersökningen i själva verket visade sig bestå 
av två skärvstenshögar med omgivande boplatslager. Här fanns härdar, ugnar samt sten- 
packningar vilka sannolikt utgjort husfundament. Ett par större stenar tycktes ha utnytt
jats som ”kvartsbrott” och lokalen hade närmast karaktär av verkstadsplats.

Av de lämningar från järnålder som undersökts under 1985 har flera framkommit vid tidi
gare förundersökningar. Så var fallet med en boplats från äldre järnålder som undersökes 
inför ett planerat vägbygge vid Edsberga i Landeryd utanför Linköping. Boplatsen var 
uppbyggd i flera terrasser på vilka kulturlager och rester av huskonstruktioner i form av 
stolphål och rännor påträffades. Förutom fynd av sedvanlig allmän boplatskaraktär kan 
nämnas en liten guldten. En likartad ten påträffades för ett par år sedan på en boplats vid 
Lilla Åby i Siaka, av allt att döma samtida med Edsbergboplatsen. Till miljön på båda bo
platserna hör stensträngssystem och vattenhål.

För samma vägsträckning undersöktes även 17 gravar på ett litet flatmarksgravfält från för
romersk/romersk järnålder vid Gattorp i Vist sn. Flertalet gravar var täckta av flacka sten- 
sättningar. Fynden utgjordes bl a av ett par halsringar av brons.

Bland övriga järnåldersundersökningar i Östergötland kan nämnas en efterundersökning 
vid Broby i V Husby. Här hade en rad fornlämningar skadats i samband med att man anlagt 
en golfbana. En av dessa var det s k Götavirke, en sammanlagt 3,5 km lång vallanläggning 
som sträcker sig från Asplången i norr till Lillsjön i sydost. Flera schakt upptogs i vallen.
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Uppbyggnaden varierade beroende på underlaget, än bestod den enbart av jord och än en
bart av sten. Bränd lera, brända ben och kol påträffades intill vallen och resultaten av C14- 
analyser avvaktas.

Årets järnåldersundersökningar i Södermanland har inskränkt sig till enstaka gravar. Inte 
heller i Uppland har några större järnåldersundersökningar utförts. Vid Gredelby i Kniv- 
sta där omfattande undersökningar ägt rum under 1984 företogs slutundersökning av de 
undre skikten på en av boplatsytorna som i sitt övre skikt uppvisat vikingatida bebyggelse
rester. Vid undersökningen framkom rester av ett ca 20x8 m stort hus med takbärande 
stolpar. Under detta skikt påträffades spridda härdar. Fynden, bl a en skärva till en Snarte- 
mobägare och ett par bärnstenspärlor daterar huset till 400-tal medan en av härdarna kun
nat C14-dateras till 100-talet e Kr.

Vid Hedviksdal i Solna har rester av det sk Lundbygravfältet undersökts. Gravarna, en 
treudd och sex stensättningar, daterar sig till vikingatid. De rika fynden, bl a fingerring och 
hänge av guld, fingerring av silver och pärluppsättningar visar på hög status hos de gravlag- 
da. Helt unikt är ett bronshänge med ett naturalistiskt utformat djur med två huvuden. 
Kommunen planerar att låta kopiera det för att ha som en speciell Solnasouvenir.

En större undersökning vid Åbyfors i Gavleån utanför Gävle har föranletts av kraftverks- 
utbyggnad. Den omfattade två områden med lågtekniska reduktionsugnar samt tillhöran
de ytor med smidesgropar. Dessutom undersöktes tre områden med vikingatida gravar, av 
vilka ett inte var känt tidigare, utan påträffades i anslutning till det ena ugnsområdet. Järn- 
framställningsplatserna bestod båda av kraftiga slaggvarp i sluttingen ned mot Gavleån och 
ovanför dessa låg lämningar med lerklädda ugnar. Sammanlagt undersöktes ett 30-tal ug
nar på de båda lokalerna. Vidare påträffades boplatslämningar med minst tre förhistoriska 
husgrunder. Ett 100-tal meter från de båda ugnslokalerna framkom smidesgropar och 
slagg.

De tre gravfältslokalerna, daterade till vikingatid, innehöll påfallande rika gravinventarier 
med bl a vapen och bronsföremål. C 14-dateringar från järnframställningsplatserna visar 
att dessa huvudsakligen nyttjats från 500-talet och in i tidig medeltid.

Medeltida undersökningar

Medeltidsundersökningarna har varit många och ”långa", dvs de har till övervägande del 
föranletts av ledningsgrävningar av olika slag.

Sedan ett par år pågår i Söderköping utbyte av befintliga VA-ledningar mot nya. Genom 
att de nya schakten grävs med maskin blir de dubbelt så breda (2-3 m) som de äldre hand- 
grävda från 1920-talet och härigenom har avsevärda ytor kunnat dokumenteras. Aktuella 
gator under året har varit delar av Vintervadsgatan, Folkskolegränd, Breda Gränd och 
Magasinsgatan.
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Den arkeologiska dokumentationen har utförts jämsides med rörnedläggningen, 5-6 m i 
taget. En del av jordmassorna mellan varje bebyggelseskikt har genomgåtts på hackbord. 
Härigenom har de olika nivåerna kunnat dateras. Alla konstruktioner har frampreparerats 
och dokumenterats i plan och av det välbevarade virket har skivor kunnat sågas ut för års- 
ringsbestämningar. När schaktens botten nåtts har profiler ritats, oftast över bägge schakt
väggarna.

Mäktigast, intill 4 m, har kulturlagren varit i Vintervadsgatan som var en av stadens huvud
gator under medeltiden. Vid undersökningen påträffades upp till 17 olika gatunivåer om
fattande perioden 11—1500-tal. Den äldsta gatubeläggningen, som endast bestod av små 
och något kantiga stenar spridda direkt på den ursprungliga blåleran, kan eventuellt utgöra 
en äldre vägsträckning som passerat den äldsta bebyggelsen intill Storån och vidare ut ur 
staden i nuvarande Storgatans sträckning.

Den gatubeläggning som överlagrade den äldsta stenläggningen har preliminärt daterats 
till tidigt 1200-tal. Det faktum att den var mycket välbyggd och ändrade karaktär var 8:e 
meter kan tyda på en motsvarande tomtindelning och att de äldsta gatorna i Söderköping 
lades ut efter en reglerad stadsplan. Gatubeläggningen gjordes på flera olika sätt. Exem
pelvis kunde en stengata övergå i en trägata eller en trägata kunde byta typ av träbelägging 
genom att övergå från kavelbro till langsgående plank.

De bebyggelserester som framkom i anslutning till gatorna har tillhört byggnader uppförda 
i knuttimrings- eller skiftesverksteknik. Vid några tillfällen påträffades delar av mycket 
kraftiga syllar med trapetsformigt tvärsnitt - en sylltyp som är karaktäristisk för 1200-tals- 
bebyggelsen i Söderköping. Undersökningarna i Breda Gränd och Magasinsgatan visar att 
området norr om Lillån troligen har utnyttjats under en begränsad period (1300-tal) då sta
den Söderköping expanderat kraftigt. Tomtmarken har sedan lämnats utan bebyggelse un
der en längre tid.

I det centrala Skänninge har utbyggnad av fjärrvärmenätet samt servisdragningar gett möj
lighet till nya iakttagelser. Medeltida kulturlager har bl a kunnat beläggas vid Lindblads- 
skolan, vid Smålandstorget och i kv Prelaten.

En undersökning för en transformatorstation i Helgonagatan visade att gatan inte haft nå
gra äldre föregångare utan tidigare nyttjats som tomtmark. I kulturlagret, som kan fyndda- 
teras till 1600-tal, framkom emellertid även vendiskt svartgods (A II) och ett bevarat kul
turlager med svartgods fanns även inom ett begränsat område. Resultatet bör tolkas så, att 
området varit bebyggt under tidig medeltid (1100-tal), men sedan inte används förrän un
der 1600-tal.

Grävningar för fjärrvärme och VA har även gett möjlighet till intressanta iakttagelser i bl a 
Vadstena, Linköping, Örebro slott, Nyköping och Sigtuna. I Sigtuna pågår liksom i Söder
köping utbyte av gamla VA-ledningar. Årets undersökning avsåg en 120 m lång sträcka i 
Stora Gatan och skedde i samarbete med Sigtuna museum. På det aktuella avsnittet från 
kv Kyrkolunden och västerut påträffades gavlar till syllstensgrunder med flera på varandra
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överlagrade lergolv. Husgavlarna har troligen anslutit till medeltida Stora Gatan, som tidi
gare finns dokumenterad något längre mot väster. De äldsta fynden går ned i 1000-tal.

Bland övriga undersökningar kan nämnas provundersökningar i Östhammar och Västerås. 
I Östhammar kunde det äldsta hamnläget på den s k Gammelbyängen beläggas. I Västerås 
har kv Linnea, Klaudia och Irma provundersökts. Kv Linnea uppvisade kulturlager som 
varierade i mäktighet mellan 1 och 2,4 m och som till stor del tillkommit under 1300-talet. 
Kv Klaudia visade sig vara avbanat i sen tid och i kv Irma fanns endast kulturlager längst i 
söder.

Årets största medeltidsundersökning föranleddes av brobygge vilket berörde Borganäs 
fogdefäste vid Borlänge. Den del som undersöktes har under fästets användningstid, ca 
1380-1434, tjänstgjort som bostadsyta. Två skilda bebyggelsefaser kunde konstateras. 
Mellan faserna hade omfattande utfyllnader genomförts för att vidga boytan. Under den 
första fasen bestod bebyggelsen av ett timrat bostadshus till vilken fogats en vinkelbygg
nad. Den nya bebyggelsen bestod av ett bostadshus ihopbyggt med en källarstuga. Under 
båda bebyggelsefaserna hade man fristående ugnar utanför husen. Fyndmaterialet var 
sparsamt och bestod till största delen av byggnadsdetaljer.

Utåtriktad verksamhet

Under senare år har UV tillsammans med Stockholms läns Hembygdsförbund anordnat 
grävkurser för intresserade amatörer. Under 1985 har denna verksamhet getts en förnyad 
inriktning. En uppföljningskurs, ”Forntid i hembygd”, tar sikte på att genom studier av bl a 
arkivmaterial och genom fältinventeringar följa en bygds utveckling under förhistorisk tid. 
Utvalt som studieobjekt är Kärra i Västerhaninge. Genom den nya kursen hoppas vi kom
ma bort från objektinriktningen och i stället förmedla en fördjupad insikt om de enskilda 
fyndens och fornlämningarnas betydelse i ett större sammanhang.

Tre utställningar har producerats rörande intressantare undersökningar. Det gäller Gre- 
delby i Knivsta, Västerhaningegravfältet (grävt 1984) och Borganäs. De två förra har fun
gerat som vandringsutställningar inom resp kommuns olika bibliotek. Gredelbyutställ- 
ningen har också visats på Sigtuna Museer. I anslutning till vernissagerna har grävningsle- 
darna hållit föredrag om utgrävningarna.

Inför den stora undersökningen av fogdeborgen vid Borganäs framställdes ett informa
tionshäfte i vilket borgens historia redovisades liksom tidigare undersökningar. Häftet 
spreds redan före undersökningen till myndigheter och press och förde med sig ett enormt 
intresse för grävningen från massmedia vilket bl a resulterade i ett drygt 20-tal tidningsar
tiklar, 5 radioprogram och ett TV-inslag. Merparten av informationsverksamheten har 
dock inte varit lika iögonfallande utan bestått av visningar av och föredrag om grävningar 
för skolklasser, hembygdsföreningar och andra intresserade. Avsikten har dock varit den
samma - att föra vidare den kunskap vi utvinner ur fornlämningarna.
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Artiklar rörande UV Mitts verksamhet 1985

Andersson C & Summanen, M. Gredelby än en gång. Knivsta hembygdsförenings Årsskrift.
Appelgren, K. Om 1985 års undersökningara vid Gavleån, Valbo sn, Gävleborgs län. Fjöl- 

nir 1985:3.
Broberg, A. En välbeställd medeltidspräst. Populär Arkeologi 1985:1.
Broberg, A. En kolonisationsmodell, överförbar även på den yngre järnålderns samhälle 

i Mälardalen? Fjölnir 1985:3.
Ljung, J-Å. Lund och Åsbygge, två gårdar, två järnframställningsplatser i Valbo socken, 

Gästrikland. Fjölnir 1985:3.
Nilsson, C & Wigren, S. Att gräva på uppdrag. Kulturminnesvård 5-85.
Svensson, K. En vikingatida gård i Uppland. Populär Arkeologi 1985:1.
Svensson, K. En bondeplågares fogdefäste. Populär Arkeologi 1985:2.
Wigren, S mfl. Unika hällristningar i Nyköping. Kulturminnesvård 2-85.
Äijä, K. Det stora gravfältet vid Åby i Västerhaninge och dess märkliga gravformer. Forn- 

vännen.
Äijä, K. Märkliga vikingatida fynd i Solna. Solna informerar.

Summary

In 1985 the regional office in Stockholm conducted 131 excavations and supervision briefs. 
As in the past, small-scale assignments, such as test excavations and supervision briefs, pre
dominated. The diminished number of excavations of registered ancient monuments is a 
further tendency that has become clearly notceable in the last few years. Instead, it has been 
possible to trace previously unknown ancient monument, mainly settlement sites, using va
rious kinds of prior examinations. Thus settlement site excavations have become common. 
In 1985 ten prehistoric settlement sites were excavated. Two of these, both from the Stone 
Age, were registered.

The majority of excavated burials was also unregistered. Of the 67 burials excavated in 
1985, only eleven were registered.

This year was dominated by prior examinations. The most extensive was the one occasio
ned by the realignment of the E18 motorway between Bålsta and Enköping. Full-scale ex
cavation of all the archaeological sites disclosed by prior examinations are to take place in 
1986 and 1987.

Another large prior examination was conducted in advance of a new railway line between 
Flemingsberg and Järna, south of Stockholm, through an area where the archaeological sites 
include several Stone Age settlements.
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During the year prior examinations were also undertaken in several large redevelopment 
areas around Linköping and Uppsala.
Prior examinations are usually divided into three stages, comprising field and map studies, 
phosphate mapping and finally test excavation. The first stage includes going carefully 
through the archives and studying surveyors’ documents. The possible occurrence of stray 
finds is also investigated. Deserted villages can be discovered by archival and map studies, 
and information on stray finds often reveals Stone Age settlement sites. Other monument 
types can generally only be detected by fieldwalking. Often, previously known archaeolo
gical sites which are recorded as consisting of one single structure, for example a heap of 
fire-cracked stones, an occurrence of cup-marks or stone fences, may prove to be indicative 
of larger settlement sites. Sometimes it is only topographical location which suggests a settle
ment site.
Phosphate mapping is used to make the identification of settlement sites and their bounda
ries more certain. This stage is sometimes excluded and instead more emphasis is placed on 
the next stage - test excavation. In the past it was practice to lay down small trial trenches, 
but now larger areas are uncovered instead. The object of this is to establish, wherever pos
sible, the total extent and the composition of the site, even if circumstances only allow a 
smaller area to be excavated. Even on Stone Age settlement sites, larger areas are now un
covered by machine as a complement to the test squares dug by hand.
Several of the regular excavations concerned settlement sites, principally from the Iron 
Age. No more than two minor excavations were conducteed on Stone Age settlement sites 
and only one was undertaken on a settlement site from the Bronze Age.
The most extensive prehistoric excavation, at Åbyfors outside Gävle, was occasioned by 
the extension of a power station on the River Gavleån. The excavation encompassed two 
areas with a total of some 30 reduction furnaces and connected smithing pits. Radiocarbon 
dates show that they were in use from the sixth century to the Early Middle Ages. In addi
tion, three areas containing Viking Period burials, one of which was not known previously, 
were excavated at the same locality. The graves were remarkably richly equipped with gra
ve goods, including weapons and numerous bronze objects.
Settlement site remains with at least three prehistoric house foundtions were also encoun
tered in the area.
Most of this year’s medieval excavations, including those in Söderköping, Skänninge, 
Vadstena, Linköping, Nyköping and Sigtuna, were occasioned by the laying of cables and 
pipes.
The largest medieval excavation this year was occasioned by the construction of a bridge 
which affected the bailiff’s castle at Borganäs near Borlänge. When the castle was in use 
from c. 1380 to 1434, the excavated portion served as a dwelling area. Two building phases 
could be observed. Between these two phases extensive levelling was undertaken in order 
to increase the living area. In the first phase the settlement consisted of a timber house with 
a building added to it at right angles. The new settlement consisted of a house built onto a 
cellar house. In both settlement phases there were detached ovens outside the houses. 
Finds were sparse, consisting largely building details.

234



Verksamheten vid RAGU

Malin Lindquist och Waldemar Falck

RAGU är och har alltid varit gynnat av de goda relationerna med AMS, vars bidrag till de 
arkeologiska utgrävningarna utgjort basen för verksamheten. Trots detta finns osäkerhets
faktorer, betingade av den korta framförhållningen och beroendet av regionalpolitiska av
väganden.

De arkeologiska utgrävningarna har under verksamhetsåret uppgått till 5 000 fältarbets
timmar vilket är en minskning från 1983 med 2 000 timmar. Detta beror till största delen 
på den ekonomiska stagnationen som drabbat Gotland. Som en naturlig följd minskar bo
stadsbyggandet, vägbyggandet etc.

Inför en ev exploatering undviks allt oftare undersökning och borttagande av en berörd 
fornlämning med hänvisning till de höga utgrävningskostnaderna.

Så exploateras t ex inte grustäkter där fosfatkartering och provundersökning påvisat ej 
ovan jord markerade fornlämningar. Detta är visserligen helt i linje med fornminneslagens 
principer att fornlämningarna skall bevaras men innebär samtidigt att den antikvariska 
verksamheten inom RAGU måste minska.

Förhistoria

Liksom tidigare år har de AMS-finansierade vetenskapliga undersökningarna varit tyngd
punkten i RAGU:s verksamhet. Det fleråriga forskningsprojektet Sälle i Fröjel har avslu
tats. Vallhagars södra gravfält (ca 400 f Kr-200 e Kr) är nu totalundersökt. Med utgångs
punkt från fosfatkartering har, som ett komplement till gravfältsundersökningen, provun
dersökningar över stora ytor gjorts för att försöka lokalisera den förromerska bosättning
en. Resultaten är positiva; troligen har denna bosättning legat i anslutning till själva Vall- 
hagarbebyggelsen (”Fornbyn”), som undersöktes under 1940- och 50-talen. I Vallhagar- 
områdets västra kant har betydande samlingar av skärvsten, keramik m m påträffats. C14- 
prover från området har inlämnats för analys. Även det stora projektet vid Annelund strax 
norr om Visby närmar sig slutet. Endast en del kompletterande fältundersökningar åter-
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står. Därefter skall undersökningen vetenskapligt bearbetas och publiceras inom projektet 
Gotlands förromerska järnålder, bl a med medel som söks från Humanistisk Samhälls
vetenskapliga Forskningsrådet (HSFR).

I samband med avbaning för grustäkt på Sigdes i Burs upptäcktes en ej tidigare känd forn- 
lämning i form av ett stråk med härdar, kokgropar och stolphål, sammanlagd ca 60 anlägg
ningar. Vid två tillfällen har undersökningar av liknande art gjorts vid Duss i Bro och Upp- 
gårde i Vallstena. Gemensamt är att härdar och kokgropar ligger i en lång rad på sluttning
en ner mot en forntida sjö. Anläggningstypen har hitintills inte beskrivits i den arkeologis
ka vetenskapliga litteraturen. Utgrävningen bekostades med medel sökta från riksantikva
rieämbetet. Skattfyndprojektet har tilldelats ett extra anslag från utbildningsdepartemen
tet varvid ytterligare två arkeologer har kunnat anställas under de mest intensiva under
sökningsperioderna september-november och april-maj. Projektets målsättning har va
rit dubbel: dels en exakt kartläggning av de vikingatida skattfyndplatserna dels efterunder- 
sökningar på de äldre skattfyndplatserna med hjälp av metalldetektor.

Ett 50-tal antikvariska kontroller och besiktningar har, med anledning av kantskärningar, 
vägbreddningar, avbaningar för grustäkter m m, utförts under året.

Summary

Economic stagnation has now also hit archaeology in Gotland. 2,000 fewer hours were 
logged for this year than for 1983.

Excavations supported by the National Labour Market Board formed the bulk of our 
work. The research project “Sälle in Fröjel” was terminated. Phosphate mapping and test 
excavations, which were conducted in order to try and locate the Pre-Roman Iron Age 
settlement in the Vallhagar area, gave positive results. In Burs Parish, south Gotland, a se
ries of hearths, cooking-pits and postholes was excavated on the sloping shores of an an
cient lake. The Hoard Project received extra grants for the periodic employment of two as
sistants. Some 50 supervision briefs and site inspections were also carried out.

Medeltid

Under det gångna året, juli 1984 till juni 1985, har verksamheten varit omfattande. För 
Visby innerstad och ytterområden har noterats 58 undersökningar och kontroller. Got
lands landsbygd har berörts av 9 objekt. Som tidigare har flertalet undersökningar gällt 
Visby. I sammanfattning kan följande här redovisas:
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Något stenålderslager har under året ej undersökts i Visby. Från Visbys äldsta tid fram till 
mitten av 1100-talet har heller inte några fynd säkerställts.

Medeltida stenhus, dels ännu stående byggnader, dels murrester, har i ett flertal fall under
sökts. Liksom under tidigare år har vi kommit i kontakt med medeltida kyrkor och kyrko
gårdar framför allt i kv S:t Hans men även domkyrkan S:ta Maria har med anledning av på
gående byggnadsarbeten blivit föremål för undersökningar.

Medeltida kulturlager har uppmätts på ett flertal platser och den arkeologiska bilden visar 
nu allt tydligare hur man under medeltiden inom vissa områden innanför stadsmuren inte 
har utnyttjat marken till bebyggelse.

Bland resultaten av de större undersökningarna kan nämnas resterna av en medeltida väg 
i kv Pomona. I samband med ombyggnad av kv S:ta Katarina 6 gjordes en byggnadsarkeo- 
logisk undersökning av två medeltida packhus. Viktiga kulturlager samt lämningar av äld
re gatubeläggningar samt grundmurar har registrerats i Stettinergränd och Sweitzergränd.

Fortsatta undersökningar i kv S:t Hans har gett en klarare bild av den byggnadshistoriska 
utvecklingen av S:t Hans och S:t Pers kyrkor. Även ett flertal välbevarade gravstenar har 
framtagits. Vid sidan av de arkeologiska undersökningarna har dendrokronologiska pro
ver tagits på ett flertal platser på Gotland. Dessa prover förväntas bidraga till en säkrare 
datering av medeltida och senare byggnadsverk.

Summary

In 1985 the work of the department was extensive; 67 excavations and supervision brievs 
were conducted in gotland. 58 of these assignments concerned the centre of Visby, and the 
surroundings of the town, and the remaining number, the rural areas of Gotland. In Visby 
three excavations are to be mentioned in particular:

In Berget 23, a block of Visby, the foundations of a medieval stone building and a number 
of graves were encountered. The area probably belonged to St. Per’s Church. RAGU per
sonnel followed the comprehensive interior and exterior restoration of Visby Cathedral 
whenever areas of archaeological interest were affected. A large excavation was conducted 
in Schweitzergränd where a conduit for the communal heating system had been laid. Thick 
occupation layers and features of stone and wood were disclosed.

In the block Piggvaren north of the town wall finds indicated that there was settlement in 
the area during part of the Middle Ages.

Collection of dendrochronological samples continued wherever possible. To date c. 944 
samples have been taken.
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Tabellredovisning av fornminnes
inventeringen 1985

Resultat D, E, F, L, M, N, P, R, Z, AC, BD-län
I II III IV V VI VII VIII

a b c d a b a b a b

Södermanlands län 26619/3461 357/242 450/277 27426/3885 32/32 136/135 159/118 23/23 125/ 38/38 35/34 470/

125 466

Östergötlands län 7/6 3/3 - . 10/9 - 3/3 7/7 5/5 33/33 3/3 1/1 80/80

Jönköpings län 2958/488 12/11 15/14 2985/509 13/13 40/37 170/105 26/25 122/ 67/66 56/52 826/

119 806

Kristianstads län 30/24 8/7 - 38/29 5/5 - 147/20 5/5 6/6 1/1 - 3/3

Malmöhuslän 577/358 71/46 8/3 656/391 915/ 37/31 652/92 159/ 52/48 118/ 15/10 36/35

894 158 117

Hallands län 197/139 20/17 5/3 222/158 67/67 6/6 90/61 13/13 40/38 12/12 4/4 49/49

Älvsborgs län 695/336 6/6 - 701/342 23/22 12/12 710/92 10/10 55/55 3/3 7/5 180/

179

Skaraborgs län 1243/575 28/24 3/3 1274/594 24/24 31/28 1578/284 19/19 328/ 34/34 5/5 286/

327 279

Jämtlands län - - - 0/0 6/4 3/2 138/35 - - 1/1 - 45/45

Västerbottens län - - 11/6 11/6 18/18 1/1 77/8 - - 2/2 - 1/1

Norrbottens län 62/26 - 276/67 338/93 60/59 129/54 167/34 - 1/1 7/7 80/73 40/40

Summa 32388/5413 505/356 768/373 33661/6016 1163/ 398/309 3895/ 260/ 762/ 286/ 203/ 2016/

1138 856 258 752 284 184 1983
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IX X XI

b c

XII

b c

27901/4312 6620 22816/2601 4610 20 3312 3308 100

58/56 260 4/3 6 150 81 179 221

3356/804 2964 3352/435 -367 -11 1046 1918 183

201/61 157 38/20 0 0 41 116 283

2471/1593 4560 502/329 154 31 1193 3367 282

438/337 1015 185/131 37 20 449 566 126

1511/520 1270 491/234 210 43 409 861 211

3254/1270 2873 1131/500 143 13 1254 1619 129

147/41 242 0/0 0 0 122 120 98

107/33 145 6/4 5 83 83 62 75

695/233 774 3/2 335 11167 50 724 1448

40139/9260 20880 28528/4259 5133 18 8024 12856 160

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

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

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

IV: Förhistoriska fornlämnngar utan mar
kerad begränsning och med (R) på 
kartan.

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

VI: Fornlämningar från historisk el ospe
cificerad tid utan markerad begräns
ning och med (R) på ek kartan.

VII: Inskrifter från historisk tid; a = mar
kerad med R på ek kartan, b = marke
rade med Ms på ek kartan.

VIII: Lokaler redovisade enbart med annat 
än R på ek kartan; a = upplysnings- 
text, b = namn.

IX: Summa fornlämningar, markerade 
med R el (R) på ek kartan; (= Illd + 
IV + Va + Vb + VI + Vila).

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

summa, b = avvikelse i antal ( - mar
keras) , c = avvikelse i %.

XII: = X i förstagångsinventeringen; a = 
summa, b = avvikelse i antal, c = avvi
kelse i %.
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Tabellredovisning av UV:s undersökningar 1985

Uppdragsstatistik

Landskap Antal upp- Provunder 
drag sökn

- Yta Grovarbets
timmar

Maskin- Arkeolog
timmar timmar

Undersökta
gravar

Undersökta
boplatser*

Blekinge 6 5 274 - 32 78 - "(7)
Bohuslän 8 6 1022 140 23 361 - 1(34)
Dalarna 3 1 658 1762 146 5056 - 1(8)
Gästrikland 2 1 10000 3368 285 4376 26 2
Halland 30 16 24491 1058 1333 8215 1 14(507)
Närke 3 3 90 - 14 528 - -
Skåne 59 37 31394 1411 1475 4226 98 18(4174)
Södermanland 50 37 3371 1035 222 2494 17 2(87)
Uppland 31 20 3241 1493 974 3873 15 3(8)
Värmland 1 1 300 36 36 72 9 -

Västergötland 15 12 580 233 204 574 - 1(8)
Västmanland 2 2 - - 56 104 - -

Ångermanland 1 - - - - 16 -
Östergötland 40 26 6289 5200 2815 4193 166 9(99)

1985 251 167 81710 15736 7615 34166 332 51(4932)

1984 296 171 68990 21630 4916 38824 301 104(6324)

*) Siffran före ( ) avser hela boplatser och anläggningsgrupper motsvarande husgrunder; inom ( ) avser härdar, 
stolphål och andra boplatskonstruktioner.
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UV:s undersökningsvolym i 1000 m2/år

75 761958 59
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Katalog över arkeologiska undersökningar 
genom undersökningsverksamheten vid RAÄ

Blekinge

LÖSENS SN, GAMLA BROVÄGEN 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm
I samband med förestående schaktningar för en 
ny elkabel utmed Gamla Brovägen i Lyckeby, 
genomfördes en arkeologisk provundersökning. 
Området ligger omedelbart öster om Lyckås me
deltida stadsområde. I detta område finns en 
plats som på gamla lantmäterikartor benämns 
Köpingegården. Detta ortnamn har i flera olika 
sammanhang tagits som indicium för en senme
deltida handelsplats.
Det planerade kabelschaktet är 350 m långt och 
0,6 m brett. Utmed denna sträcka grävdes sex 
stycken provschakt på särskilt utvalda ställen. 
På grund av el- och telekablar kunde inget prov
schakt tas upp i Ringövägen.
Provschaktens totala längd var ca 35 meter och 
bredden 0,6 meter. I schakt II, III, IV och V på
träffades avsatta kulturlager. Dessa täcktes dock 
av ett över 0,6 meter tjockt gruslager, som förts 
på i samband med förstärkning av den gamla 
vägsträckan. Kulturlagren kommer således inte 
att skadas vid de förestående schaktningarna. 
För att dokumentera stratigrafin handgrävdes 
delar av kulturlagren i botten. Kulturlagret i 
schakt II kunde genom keramik av yngre röd- 
godstyp dateras till 1500-1600-talen. I de övriga 
schakten påträffades inga daterande fynd.

FYND: keramik.
DATERING: 1500/1600-tal.

LÖSENS SN, SLOTTSÄNGEN, 
LYCKEBY STG 2:2 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm
Det arkeologiska arbetet utfördes i samband 
med schaktningar för ny elkabel genom Lyckås 
gamla slottsområde. Området omtalas 1506 som 
"traekaaken” i Lyckå. Av en karta från 1779 
framgår att anläggningen varit omgärdad av ett 
vallgravssystem, vilket också bekräftats av ar
keologiska undersökningar 1975. Vid provun
dersökningen upptogs ett 75 m långt och ca 1 m 
brett schakt in över borgområdet. På några stäl
len som inte skadats av moderna aktiviteter på
träffades ett upp till 0,7 m tjockt kulturlager som 
innehöll yngre rödgods och stengods, samt 
slagg. Den gamla ”träborgen" övergavs sanno
likt i sambänd med att den nya stenborgen stod 
färdig strax efter 1500-talets mitt.
FYND: keramik.
DATERING: 1500-tal?

MJÄLLBY SN, 1ST ABY BYOMRÅDE 
Fältarbetsledare: Anders Löfgren
Undersökningen föranleddes av att omfattande 
grävningar för kabelstråk skulle genomföras i Is- 
taby. Istaby är belägen vid nordsidan av en mar
kerad höj drygg. I dess omgivningar finns bo
platslämningar från yngre stenålder och framåt. 
Kabelschaktens bredd 0,3-0,4 m innebar att den 
arkeologiska insatsen beträffande undersökning
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av anläggningar kom att minimeras. Arbetena 
inriktades på att ringa in eventuella bebyggelse
rester och datera dessa. Vid tre punkter i de sam
manlagt ca 450 meter långa schakten påträffades 
förhistoriska lämningar. Två av dessa kan grovt 
dateras till yngre järnåldern. Fynd: slagg. Vid 
den tredje punkten, undersöktes 4 st anlägg
ningar i form av härdar och gropar.
FYND: keramik.
DATERING: romersk järnålder.

SÖLVESBORG, STG 852 A 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin
Med anledning av landstingets bygge av ny psyk- 
mottagning utfördes en provundersökning på 
ovan nämnda fastighet. Tomten ligger strax norr 
om det gränslinjebestämda området kring Söl
vesborgs borgruin och ett par hundra meter från 
nuvarande strandlinje. Tidigare har flinta yt- 
plockats i närheten. Vid provundersökningen 
inför bygget av landstingets befintliga sjukhem 
omedelbart norr om den nu aktuella ytan påträf
fades endast enstaka gropar. I det nu undersökta 
provschaktet konstaterades inga fornlämningar. 
Undergrunden var också störd av planeringsar
beten omkring den befintliga byggnaden.
FYND: - 
DATERING: -

SÖLVESBORG, SÖLVESBORGS 
SLOTTSOMRÅDE FORNL 17 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin
Kommunen skulle komplettera VA-nätet inom 
området. Den inre vallgraven, förborgen och 
den yttre vallgraven skulle beröras av dessa ar
beten. Vid den 1984 företagna provundersök
ningen konstaterades ett ansenligt djup i den ytt
re vallgraven, samt fyllnadsrester och stenkälla
re från 1700-talet. Borgen omnämns första gång
en 1343. Undersökningar utförda på 1940-talet 
visade att den nuvarande 1300-talsanläggningen 
kan ha haft föregångare, tre sk motteanlägg- 
ningar, dvs enklare befästningar, vanligen i trä,

uppförda på en artificiell kulle. Vid årets under
sökning undersöktes en liten del av den inre vall
graven. Den är grävd ner till ett djup av 0,72 m 
under nollnivån. Nivåskillnaden mellan vallgra
vens botten och borgkullens topp har alltså varit 
ca 12 meter. Den del av förborgen som berördes 
av undersökningen visade sig vara nedschaktad i 
steril mark under 1700- eller 1800-tal. Större de
len av fyllningen i vallgravarna härrörde också 
från de rivningar av borgen som utfördes under 
dessa århundraden. Den yttre vallgraven var un
gefär 1,8 meter djup, grävd ner till max 0,16 me
ter under nollnivån. Vallgraven var upprensad i 
minst två omgångar. Den senaste av dessa rens
ningar hade resulterat i en fyra meter bred och ca
1,5 meter djup grav. Fyndmaterialet utgjordes 
av yngre rödgods, jordprover samt ett träprov 
för årsringsdatering. De med hjälp av kerami
ken uppnådda dateringarna pekar på verksam
heter under 1300-1500-tal samt raseringar un
der tiden därefter.

FYND: keramik.
DATERING: 1300-1500-tal.

SÖLVESBORG, SÖLVE 6:5 
Fältarbetsledare: Anders Löfgren
Provundersökningen genomfördes med anled
ning av en planerad grustäkt på fastigheten. Un
dersökningsområdet utgörs av en svag östslutt
ning på en markerad höjdrygg. Vid undersök
ningen grävdes 3 st schakt med maskin. Inga för
historiska lämningar framkom i den 150 m långa 
sträckan som banades av. Det tunna matjords- 
täcket 0,2-0,3 m kan innebära att eventuella yt
liga fornlämningar typ stolphål, härdar och lik
nande försvunnit i samband med uppodling av 
marken.
FYND: - 
DATERING: -
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Bohuslän

HÅLT A SN,
VÄVRA MELLANGÅRD 2:3 M FL, 
FORNL 71 OCH 72 
Fältarbetsledare: Eva Weiler

I Vävra planeras ett område med fritidshus. I 
sydsluttningen av ett bergigt område provunder- 
söktes därför två boplatsområden, som registre
rades redan i göteborgsinventeringen (GAM nr 
56 och 57). Av fynd och nivåförhållanden att 
döma finns där boplatslämningar från äldre sten
åldern.
Vid provundersökningen i området visade sig 
marken innehålla enstaka flintavslag och en 
skärva förhistorisk keramik, men inga ytterliga
re föremål av t ex äldre stenålderstyp, indikatio
ner på härdar eller kulturlagerrester. Resultaten 
motiverar ingen fortsatt dokumentation av plat
sen.
FYND: flinta, keramik.
DATERING: -

MARSTRAND, FISKAREGATAN III 
Fältarbetsledare: Kristina Carlsson
Schaktningskontroll vid VA-arbeten i resteran
de delar av Fiskaregatan (övriga arkeologiska 
arbeten utförda 1984). Kulturlagren, där inte 
berg gick i dagen, var till största delen förstörda. 
Mitt för kv Mäklaren fanns spår av avsatta och 
påförda avfallslager samt fragment av en sten
läggning. Några större stenar i den västra kanten 
av schaktet kan ha ingått i en byggnad. Stenlägg
ningen har sannolikt fungerat som utfyllnad mel
lan bergsklackarna som gick i dagen ca 20-30 cm 
under nuvarande gatunivå. Under stenarna låg 
stora mängder krossade musselskal som utfyll
nad. I anslutning till stenarna påträffades kera
mikskärvor som kan dateras till 1500-talets slut 
eller 1600-talets början, samt pipfragment och 
jämföremål.

FYND: se ovan.
DATERING: 1500- och 1600-talet.

MARSTRAND,
HOTELL ALPHYDDAN 
Fältarbetsledare: Kristina Carlsson
Efterkontroll med uppmätning av kulturlager i 
en schaktvägg i samband med tillbyggnad mot 
söder av hotell Alphyddan. De översta delarna 
av schaktväggen bestod av fyllnadsmassor, hit- 
fört från andra delar av ön. På en nivå av +6,3 
möh låg resterna av en husgrund, med syllste- 
nar och rester av ett bränt trägolv, på vilket det 
låg ett tjockt lager röd bränd sand, troligen 
släckningsmaterial från branden. Under bygg
naden påträffades en stenläggning som repre
senterar det äldsta byggnadsskedet på platsen. 
Stenläggningen låg i ett tunt avsatt avfallslager 
nästan direkt på berg som gick i dagen. Av de på
träffade föremålsfynden att döma (keramikskär
vor, glasfragment och fragment av kritpipor) 
kan kulturlagren dateras till 1500-1600-tal.

FYND: se ovan.
DATERING: 1500-1600-talet.

MARSTRAND, KV SJÖMANSHUSET 
Fältarbetsledare: Mari Wickerts-Jensen
Antikvarisk kontroll av kulvertschakt + mindre 
grundförstärkningar i samband med ombyggnad 
av bostadsfastighet. I schakten fanns rester av 
kulturlager med fynd från 1600-1700-talen, bit
vis tillsammans med virke av samma karaktär 
som noteras överallt på ön i anslutning till äldre 
bryggkonstruktioner, som man kan hitta på 
1600-1700-talskartor. Kulturlagret är sannolikt 
sådant material som använts till utfyllnad när det 
nuvarande hamnområdet iordningställdes. Vir
ket låg så djupt som till 2 m under dagens mark
yta, vilket motsvarar en nivå under 0 möh.

FYND: se ovan.
DATERING: 1600-1700-talet.
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MARSTRAND, STADSPARKEN 
Fältarbetsledare: Kristina Carlsson
Kontroll av elkabelschakt. Schaktet, som går 
norr om kv Sjömanshuset, var ca 50 m långt, 0,4 
m brett och 0,3-0,4 m djupt och innehöll enbart 
fyllnadsmassor. I massorna påträffades visserli
gen en hel mängd tegelflisor, djurben och kera
mikskärvor men detta material måste vara hit- 
fört i samband med utfyllnader från andra delar 
av ön.

FYND: se ovan.
DATERING: -

STALA SN, VAREKIL 1:7, FORNE 24 
Fältarbetsledare: Kajsa Ullberg-Loh

Orusts kommuns elverk planerade kontorsloka
ler i ett bergsområde utanför Varekil. Inom om
rådet fanns två högar registrerade, varav en 
osäker. Vid undersökningen framkom två ler- 
klädda bergknallar (Al och 2). I den större an
läggningen (Al) fanns även ett underliggande 
mörkt, något sotigt lager, som vilade dels på 
berg och dels på grus. Det mörka lagret i Al följ
de den överliggande klart påförda leran nästan 
exakt. Troligen är även detta lager påfört, men 
kan även vara rester efter en gammal vegeta
tionsyta. Det mörka lagret saknades i A2. Där 
låg däremot en del röjningssten uppkastad intill 
krönet. De fynd som framkom var samtliga re- 
centa.
Vid avbaningen av A2 framkom i områdets 
nordligaste del en liten oregelbunden något sotig 
mörkfärgning (A3). Inga fynd. Sannolikt är 
även denna recent. Svaret på anläggningarnas 
funktion kan eventuellt framkomma genom stu
dier av etnologisk litteratur med förhoppnings
vis jämförbart material.
FYND:- 
DATERING: -

UDDEVALLA, KV HERNHUT 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

Provundersökning inför planerad nybyggnation 
av bostadsfastigheter i västra delen av kv Hern-

hut. Fem provgropar grävdes utefter Kungsga
tan och Sillgatan. I kvarterets sydvästra hörn 
fanns inga bevarade kulturlager, men 25 m ös
terut utefter Kungsgatan fanns 0,35 m kultur
jord och ytterligare 20 m åt öster fanns 0,2 m kul
turjord. Utefter Sillgatan och in på kvarteret 
fanns 0,45-1,2 m kulturjord på två ställen, det 
senare uppblandat med lera, som troligen utgör 
fyllning i ett igenfyllt dike eller svacka. Kultur
jorden innehöll inga bebyggelselämningar, men 
bitvis fanns en tunn strimma med multnat trä och 
gödsel.

FYND: porslin, sent rödgods, djurben. 
DATERING: Området tycks i huvudsak ligga 
utanför gränsen för bebyggelsen på 1690 års kar
ta men innanför bebyggelsegränsen på 1750 års 
karta. Detta tycks också stämma med de fåtaliga 
fynd som framkom.

Dalarna

FALUN, KV BERGSRÅDMANNEN 2,8, 
FORNL 68
Fältarbetsledare: Marie Holmström
Orsaken till undersökningen var grävningsarbe- 
ten för nedläggning av ledningar i ett 60 m långt 
schakt från Köpmansgränd till Barbros gränd i 
samband med bostadsbyggande i kvarteret. 
Ledningsschaktets bredd i markplan var plane
rad till 3 m och dess maximala dj up till ca 2,80 m. 
Kvarteret är beläget i Falu stads äldre bebyggel
seområde och finns markerat på 1600-1700-tals- 
kartor. Vid schaktkontroll i angränsande kv 
Bokbindaren, utförd av Dalarnas museum 1984, 
påträffades kulturlager på ett djup från ca 
108,20-109 möh med en medeltjocklek av ca 
0,40 m.
Den främsta målsättningen med provundersök
ningen var att fastställa kulturlagrens omfatt
ning i kvarteret och dess ålder. Dessutom skulle 
undersökningen kunna ge besked om allmänna 
topografiska förhållanden, platsens ursprungli
ga topografi o dyl, samt eventuellt också ge be
sked om vilka aktiviteter som bedrivits på plat-
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sen. I samband med provundersökningen stude
rades även äldre kart- och arkivmaterial. Fem 
provgropar grävdes med hjälp av grävmaskin 
ned till steril nivå längs med den planerade led- 
ningssträckningen. I samtliga påträffades ett 
omfattande kulturlager med en medeltjocklek 
av ca 0,40 m. Arbetet försvårades av att grund
vatten på ett tidigt stadium fyllde groparna. 
Fyndmaterialet bestod av keramik och enstaka 
järnföremål. Keramikmaterialet var tämligen 
enhetligt och kan grovdateras till 1600-tal. Slagg 
för analys tillvaratogs från det äldre skedet för 
att fastställa dess karaktär och sammansättning 
samt för att bygga upp ett referensmaterial för 
slaggprodukter från den äldre kopparhantering
en i Falun.
FYND: keramik, slagg.
DATERING: 1600-tal.

FALUN, HANRÖBRON, FORNL 66 
Fältarbetsledare: Bent Syse
I samband med att Falu kommun planerade en 
gång- och cykelbro intill Hanröbron i Falun, ut
fördes en arkeologisk undersökning vid den pla
nerade brons fundament. Vid åkanten kunde, 
före arbetets igångsättande, stockrester iaktta
gas. Dessa hade vid en tidigare inventering an
setts utgöra rester efter en hyttkonstruktion. 
Under arbetets gång visade det sig att dessa 
stockrester utgjorde en sentida strandskoning. I 
övrigt fanns på den östra sidan en ca 3 m tjock 
sentida slaggutfyllnad. Under detta lager fanns 
ett nästan lika tjockt lager med slagg som torde 
komma från en närbelägen hytta. På den västra 
sidan kunde även här en sentida utfyllnad iaktta
gas och under denna en tidigare påfylld slaggfyll
ning. Intressant är här att detta påförda slaggla
ger låg direkt på en till synes steril mark, här fin- 
mo. Eventuellt kan det förhålla sig så att de öar 
som här har legat i ån ej varit naturliga, utan av
siktligt konstruerade för hyttorna under medel
tid. Slaggutfyllningen på platsen uppgick som 
mest till ca 5,5 m. Kolprover för C14 samt slag
ger för analys tillvaratogs och har gett följande 
datering: 370±210 BP.

FYND: slagg, kol.
DATERING: 1580 ±210 år.

HEDEMORA, KV RIPAN OCH 
TJÄDERN, FORNL 194 
Fältarbetsledare: Kent Andersson,
Lena Forsberg
Undersökningen utfördes med anledning av att 
Hedemora kommun önskade exploatera de 
nämnda kvarteren. Dessa ligger inom det kända 
området för 1600-talsstaden. I kv Ripan fram
kom vid provundersökningen en kullerstens- 
läggning samt en syllstensrad. Inga andra konst
ruktioner påträffades. De kulturlager som fram
kom kan genom fynden dateras till i huvudsak 
1700- och 1800-tal, även om en antydan om en 
möjlig 1600-talsdatering även finns. I kv Tjädern 
framkom inga konstruktioner, däremot kultur
lager vilka med hjälp av föremålsfynd kan tids- 
fästas till 1800-talet. Delar av kulturlagret kan 
dock vara något äldre.
FYND: trebensgryta, keramik, kritpipsskaft, 
glas, kakel, ben.
DATERING: 1600-tal?, 1700-1800-tal.

STORA TUNA/BORLÄNGE, 
BORGANÄS
Fältarbetsledare: Mats Mogren,
Kenneth Svensson
På grund av väg- och brobygge borttogs delar av 
Borganäs fogdefäste. Den yta som undersöktes 
har under fästets användningstid, ca 1390-1434, 
tjänstgjort som bostadsdel. Det kunde konstate
ras att bebyggelsen anlagts i två åtskilda faser. 
Fas 1: bebyggelsen utgjordes av ett timrat bo
ningshus, ca 7x10 m, som anlagts direkt på 
markytan. Till detta hus har sedan uppförts en 
vinkelbyggnad som troligen fungerat som förva- 
ringsutrymme. På gårdsplanen, utanför husen, 
fanns en ugnsanläggning. Bebyggelsen har för
störts i samband med en brand av okänt datum. 
Fas 2: efter branden, som avslutar fas 1, genom
förs stora utfyllnadsarbeten för att vidga kullens 
yta och för att täcka över de nedbrunna husen. 
Den nya bebyggelsen bestod av ett boningshus, 
ca 7,5x14 m, ihopbyggt med en källarstuga, ca 
8x8,5 m. Utanför husen fanns två tegelanlägg
ningar, den ena en bakugn. Dessutom framkom 
en förvaringsbod, ca 4x5 m. Gårdsplanen hade
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under denna fas täckts med granitflisor. En rän
na hade anlagts i slänten för att underlätta gårds
planens dränering.
Fyndmaterialet utgjordes till största delen av 
byggnadsdetaljer, framför allt spikar, men också 
beslag och dörrtappar. Verktyg fanns i form av 
en yxa, en navare och en rits, alltså huvudsakli
gen verktyg användbara för timmerhantverk. 
Keramik förekom sparsamt, bl a 5-6 skärvor 
stengods, alla från olika kärl. Delar av minst två 
träskålar hittades också. Likaså hittades två 
mynt (örtugar?), två bultlås, pärlor, delar av en 
balansvåg mm. Ett rikhaltigt djurbensmaterial 
tillvaratogs för osteologisk analys. Vidare fosfat- 
karterades hela grävningsytan för att skapa ett 
underlag för funktionsbestämningar. Till detta 
syftade också de makrofossilprover som samla
des in.

FYND: verktyg, mynt, lås, pärlor, träskålar, våg 
och keramik.
DATERING: 1390-1434.

Gästrikland

VALBO SN, LUND/ÅSBYGGE,
FORNL 13,97,98,35-36 
Fältarbetsledare: Anders Broberg
Arkeologisk provundersökning. Med anledning 
av vattenreglering i samband med kraftverks
bygge vid Åbyfors i Gavleån har UV-Mitt utfört 
en arkeologisk provundersökning av tre slagg
förekomster samt ett höggravfält. 
Provundersökningen inleddes med att matjords- 
täcket, ned till plogdjup, avlägsnades med ma
skin för att fornlämningslokalerna rumsligt skul
le avgränsas. Inom exploateringsområdet lokali
serades två områden med lågtekniska reduk
tionsugnar samt tillhörande områden med smi- 
desgropar i anslutning till de kända slaggföre
komsterna. Området med spår av järnhantering 
omfattade totalt en yta om 10 000 m2.

FYND: slagg.
DATERING: -

VALBO SN, LUND/ÅSBYGGE,
FORNL 13, 97, 98, 35-36, 37 
Fältarbetsledare: Anders Broberg
Med anledning av kraftverksbygge i Åbyfors, 
Gavleån, utförde UV-Mitt en arkeologisk un
dersökning av förhistoriska järnframställnings- 
platser och gravar. Undersökningen som före
gicks av en provundersökning berörde två områ
den med lågtekniska reduktionsugnar samt till
hörande ytor med smidesgropar (fornl 13, 97, 
98). Dessutom undersöktes tre områden med vi
kingatida gravar, av vilka två, fornl 35-36 re
spektive 37, var kända sedan förstagångsinven- 
teringen 1953. Den tredje gravfältslokalen på
träffades i anslutning till ugnsområdet, fornl 13, 
och har sannolikt tillhört det gravfält som tidiga
re legat invid runstenen, Gä 12, strax norr om 
fornl 13.
Fornl 13 och 98 utgjordes av två kraftiga slagg
varp i sluttningen ned mot Gavleån och ovanför 
denna, lämningar efter lerklädda reduktionsug
nar. Sammanlagt undersöktes ett 30-tal ugnar på 
båda lokalerna samt gropar, stolphål och här
dar. Dessutom påträffades minst tre förhistoris
ka husgrunder. Ett hundratal meter från de båda 
ugnslokalerna framkom lämningar efter smide i 
form av smidesgropar och slagg. Den ena av 
dessa lokaler, fornl 97, kom att undersökas i sin 
helhet, medan den andra, omedelbart öster om 
fornl 37, på grund av sentida skador endast kom 
att undersökas partiellt.
De tre gravfältslokalerna, daterade till viking
atid, innehöll ett påfallande rikt gravinventari
um i form av bl a vapen och smycken. För fornl 
13 kunde gravarna konstateras vara yngre än ug
narna, då gravarna har kommit att täcka och 
skära igenom äldre ugnar. Dateringsunderlaget 
för järnhanteringen vilar annars helt på kol 14- 
prover från ugnar och slaggvarp.
I undersökningens målsättning har ingått frågor 
kring producerad volym över tiden samt kopp
ling till en samtida agrarbebyggelse. Frågor som 
i förlängningen också kommer att behandlas in
om ramen för pågående forskning vid arkeolo
giska institutionen vid Umeå universitet.

FYND: vapen, smycken, ämnesjärn. 
DATERING: 500-tal-1000-tal.
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Halland

ASIGE SN, VÄRMLAND 4:3, 2:3, 
FORNL 46
Fältarbetsledare: Bengt Nordqvist
I samband med projekteringen för naturgasled
ning avbanades en 50x25 m stor yta på udden till 
en moränrygg ut mot en mosse. På uddens 
nordsluttning låg ett bevarat anläggningskom- 
plex, som inte var registrerat tidigare. På den un
dersökta ytan fanns ett tiotal anläggningar. De 
utgjordes huvudsakligen av omfångsrika gropar. 
Storleken varierade från 1,5 m upp till 5 m. Dess 
djup skiftade från 0,5 m till drygt 1 m. Fynden 
koncentrerade sig till gropens övre del. Övriga 
anläggningstyper var ett stolphål, två smågropar 
och en härd. Fornlämningen fortsätter både sö
derut och norrut, på båda sidor om ledningen. 
Boplatsen kan vara s k Saaruptyp, en anläggning 
kringgärdad av gropsystem. Förutom grävnings- 
resultaten kan man påpeka att det vid en flygfo
tografering av området även syntes en valliknan- 
de formation på kullens norra och östra sida.

FYND: bl a tvärpil, mikrospån och mikrospån- 
kärna av flinta, keramik.
DATERING: en datering utifrån flintföremålen 
tidsplacerar platsen till neolitikums äldre del. 
Keramiken förefaller vara från både äldre och 
yngre delen av neolitikum.

ELDSBERGA SN, TÖNNERSA 17:2, 
FORNL 67
Fältarbetsledare: Lars G Johansson
Undersökningen företogs i den planerade natur
gasledningens sträckning genom Halland, på en 
yta där provundersökningen indikerat boplats
läge. Ett 20-tal härdar, sotfläckar och gropar un
dersöktes. Fyndmaterialet, keramik, flinta och 
brända ben var koncentrerat till en avfallsgrop.

FYND: se ovan.
DATERING: romersk järnålder?

ELDSBERGA SN, BRUNSKOG 1:1,2:1, 
3:1, SAMT STJÄRNARP 1:1, FORNL 68 
Fältarbetsledare: Lars G Johansson,
Tore Artelius
I två schakt, belägna ca 500 m från varandra, och 
som undersöktes med anledning av byggandet 
av naturgasledningen genom Halland, framkom 
288 härdar, stolphål och gropar på en nyupp
täckt boplats. Stolphålen kunde senare gruppe
ras till minst tre långhuskonstruktioner. En kul
turhistorisk undersökning genomförd av kultur
geograf Bengt Windelhed indikerar också fossila 
åkrar i närheten.
FYND: keramik, bränd lera, flinta och brända 
ben.
DATERING: romersk järnålder?

FALKENBERG, KV LÖNNEN 1 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg
Provundersökning på tomten kv Lönnen 1 till 
följd av planerad nybebyggelse av en bostadsfas
tighet utefter Storgatan och Stationsgatan. Två 
provschakt grävdes med maskin, varav ett mind
re i tomtens sydöstra hörn och ett längre tvärs 
över tomten 11 meter in från Stationsgatan. Av 
provschakten framgick att det i öster fanns 0,5- 
0,65 m kulturjord i två lager från 0,2-0,95 m un
der markytan. Det övre lagret utgjordes av 
brunsvart fet jord och det undre lagret utgjordes 
av gråsvart sandig kulturjord med tegelflis och 
en del sot och kol. Inga bebyggelselämningar 
kunde iakttagas i schakten, men enstaka stenar i 
kulturlagren skulle kunna utgöra rester av enkla 
husgrunder.

FYND OCH
DATERING: i det övre lagret framkom kakel 
och enstaka krukskärvor av porslin och sent röd
gods som tyder på att det är avsatt under 1700- 
och 1800-talet och i det undre lagret framkom 
förutom något slagg en del skärvor från trefots
grytor som tyder på att det kan gå tillbaka till 
1500-talet.
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Fig 1. Gasledningens sträckning från Hallandsåsen till Göteborgs kommungräns. ■ markerar de platser som slut- 
undersöktes under 1985.
The alignment of the gas pipe from Hallandsåsen (the Halland Ridge) to the municipal border of Gothenburg, 
showing the position of excavations completed in 1985.
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FRILLESÅS SN, MÖLNEKULLA 1:15, 
LÄBARED 1:11,1:3 
Provundersökning för planerad naturgas
ledning (stamledningen)
Fältarbetsledare: Lillemor Schützler
Med anledning av planerad naturgasledning ge
nom Halland provundersöktes två områden in
till gården Tolycke i Frillesås sn. I närheten finns 
en fornborg och en fyndplats för bl a en flint- 
dolk. Två boplatser påträffades med konstruk
tioner i form av härdar, en kokgrop, stolphål, 
mörkfärgningar och eventuella kulturlagerres- 
ter. Ytterligare ett område - invid fornborgen - 
återstår att provgräva vid Tolycke.

FYND: keramik, bränd lera och flinta. 
DATERING: -

FALKENBERGS OCH 
VARBERGS KNR
Provundersökning för planerad naturgas
ledning (stamledningen)
Fältarbetsledare: Kristina Carlsson,
Mats Jonsäter
Provundersökningen utfördes huvudsakligen 
genom avbaning av 1,5-2 m breda schakt inom 
de områden, som vid tidigare fältrekognoscering 
givit indikationer på förhistoriska eller senare ti
ders boplatser. Sammanlagt undersöktes 44 
platser och på några av dessa också alternativa 
sträckningar. På 22 platser framkom indikatio
ner på aktiviteter under förhistorisk tid, såsom 
härdar, stolphål, avfallsgropar och kulturlager- 
rester. Fynden bestod till största delen av slagen 
flinta, bl a ett flertal yxor, keramik, bränd lera 
mm. De nyupptäckta boplatserna kan dateras 
till förhistorisk tid med en viss övervikt för bo
platser från bronsåldern. På två av punkterna 
(område 6-7 och 18) har dessutom en kulturgeo
grafisk dokumentation genomförts, i samband 
med provundersökningen.

FALKENBERGS OCH 
VARBERGS KNR (jfr också SKREA SN) 
Fältrekognoscering för planerad naturgas
ledning (grenledningen)
Fältarbetsledare: Lillemor Schützler
Med anledning av planerade grenledningar från 
gasstamledning gjordes en fältrekognoscering 
av sammanlagt en ca 10 km lång sträcka. Huvud
syftet var att lokalisera fornlämningar utefter de 
planerade grenledningarna.
Grenledningen till Varberg berörde inga forn- 
lämningsområden, eftersom gasledningen har 
flyttats ut från de känsliga åssträckningarna som 
genomskär landskapet. Grenledningen kommer 
att gå i tyngre jordar, vilka saknade arkeologiska 
indikationer.

KUNGSBACKA KN 
Fältrekognoscering för planerad naturgas
ledning (stamledning)
Fältarbetsledare: Lillemor Schützler
Fältrekognoscering gällde en ca 35 km lång 
sträcka från Frillesås sn i söder till och med Älvs
åkers sn i norr. Inventeringen genomfördes efter 
samma riktlinjer som användes för Falkenbergs 
och Varbergs kommuner, hösten 1984. 
Sammanlagt bedömdes tolv områden av vari
erande längd som tänkbara provundersöknings
områden. Denna ledningssträcka, som nu har 
reviderats en del passerade bl a Gåsevadsholms 
slott och platsen för Gåsevadsholms gamla gård. 
På flera av områdena kunde olika typer av fynd 
iakttagas, exempelvis föremål av flinta (retu
scherat spån, en skrapa), förhistorisk och sen
medeltida keramik, järnslagg, bränd lera.

253



I Varbergs kommun ominventerades två punk
ter på stamledningen samt hela grenledningen in 
till Varberg. Här föreslås fyra områden som bör 
provundersökas på grund av att slagen flinta 
samt spår av upplöjda härdar hittades, samt att 
det topografiska läget, och närheten till vatten
drag och kända fornlämningar också visade på 
en lämplig miljö. I Kungsbacka och Mölndals 
kommuner ominventerades nio delsträckor av 
varierande längd och med flera alternativ. Sam
manlagt föreslogs provundersökningar på ca 20 
olika delsträckor. Ytterligare ominventeringar 
av mindre sträckor återstår.

KUNGSBACKA, (MÖLNDALS) OCH
VARBERGSKNR
Förnyad fältrekognoscering längs justerade
delsträckor av naturgasledningen
Fältarbetsledare: Kristina Carlsson

KUNGSBACKA, KV AR ANÄS 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

Schaktkontroll föranledd av att kommunen 
grävde ett schakt för vatten och avlopp på tom
ten kv Aranäs 12. Vid den södra tomtgränsen 
framkom 0,75 m kulturjord 0,4-1,15 m under 
markytan. Åt norr tunnade sedan kulturjorden 
ut varvid det 3 min på tomten fanns 0,2 m kultur
jord 0,7-0,9 m under markytan. Ca 11 meter in 
på tomten upphörde kulturjorden helt och ersat
tes av ett lager med lerblandad mylla. Detta la
ger, vars läge sammanfaller med den gamla Vät- 
gatan enligt regleringskartan från 1846, uppvisa
de inga spår av själva gatan utan gav snarast in
tryck av att ha varit odlad jord.
Inga bebyggelselämningar påträffades i kultur
jorden, men längst i söder framkom en del djur
ben och krukskärvor som tyder på att kulturjor
den är avsatt omkring 1600 eller något senare.
FYND: se ovan.
DATERING: 1600-talet eller senare.

KUNGSBACKA, KYRKOGATAN- 
S TORGGATAN - KV FACKLAN - 
ÖSTERGATAN
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

Fj ärrvärmeverket i kommunen grävde ett ca 390 
m långt schakt genom de sydöstra delarna av 
Kungsbacka innerstad. Antikvarisk kontroll 
med uppmätning av kulturlagren utfördes på he
la sträckan. Upp till 1 m tjocka kulturlager up- 
mättes i det nordöstra hörnet av kv Centralen. I 
Södra Torggatan uppmättes 0,4-0,85 m kultur
lager och i kv Facklan 0,45-0,9 m kulturlager. I 
Östergatans södra del uppmättes 0,8 m kultur
jord, som sedan successivt minskade i tjocklek 
för att helt upphöra strax norr om Norra Torgga
tan. I kv Facklan och i Östergatan framkom 
stenpackningar och stenrader som utgjorde läm
ningar av den gamla Södergatan och sentida be
byggelse utefter denna. Även i Kyrkogatan 
framkom en syllstensrad från ett hus utefter 
samma gata.
Enstaka krukskärvor från schaktet tyder på att 
kulturjorden i huvudsak är avsatt under 1600- 
och 1700-talet, men troligen är kulturlagren del
vis äldre i kv Centralen, Södra Torggatan och kv 
Facklan. I norr utefter Östergatan där kultur jor
den upphört fanns i botten en brun påförd lera 
som tyder på att området varit låglänt och fyllts 
ut.
FYND: se ovan.
DATERING: 1600-1700-talet.

KUNGSBACKA, KV RÄTTVISAN 1 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

Provundersökningen föranledd av planerad ny
byggnation av kontors- och bostadsfastighet på 
tomten Rättvisan 1. Vid undersökningen fram
kom steril bottenlera ca 1 m under markytan på 
+ 1,40 mitt på tomten och på +1,30 vid den 
tjocka tomtgränsen. Över bottenleran fanns se
dan 0,5-0,15 m kultur jord som var tjockast mot 
norr. Den innehöll inga bebyggelselämningar. 
De nivåer som uppmättes på tomten tyder också 
på att det vallgravssystem som skall ha funnits 
norr om skansen inte har sträckt sig så långt norr 
ut som till tomten Rättvisan.
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Inga fynd påträffades i kulturjorden som troli
gen är från tidigast 1600-talet.
FYND: -
DATERING: tidigast 1600-talet.

LAHOLM, ÖSARP 2:15, FORNL 149 
Fältarbetsledare: Lars G Johansson,
Jörgen Streiffert
På en strandvall inte långt ifrån Lagan undersök
tes en nyupptäckt stenåldersboplats med anled
ning av naturgasledningen i Halland. Två hydd- 
konstruktioner, varav en rektangulär och en 
rund, kunde fastställas. Båda hyddornas väggar 
var konstruerade med stolpar, hyddorna inne
höll avfallsgropar och härdar. Under hyddorna 
fanns en tidigare översvämmad boplats. Fynden 
i detta boplatslager är inte daterande, men tids
perioden mellan de olika bosättningarna be
höver inte ha varit längre än en vårflod.
FYND: bl a tvärpilar.
DATERING: tidigneolitikum.

ONSALA SN, GOTTSKÄR 
(FD GÅSEKIL), FORNL 197 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg
Efterundersökning föranledd av att Yngredsfors 
Kraft AB 1984 grävt ett ca 370 m långt elkabel
schakt genom centrala Gottskär, vilket uppda
gades i efterhand. Tio mindre provgropar gräv
des för hand, varvid påvisades att svart sandig 
kulturjord till en tjocklek av 0,7 m fanns norr 
och öster om tennisbanan och ner till ca 100 m 
syd-sydost om denna. Genom sondering kon
stateras också att den svarta jorden tycks finnas 
hela vägen mellan den norra och den södra ham
nen. I provgroparna framkom inga bebyggelse
lämningar förutom några stenpackningar och en 
osäker stenläggning. Fynden i groparna utgjor
des av flinta, spik, kritpipor, tegel, fajans och 
sent rödgods som i huvudsak kan dateras till 
1600- och 1700-talet. Några fynd som kan date
ras till Gåsekils stadsperiod framkom inte.
I samband med undersökningen upptäcktes att 
det schaktades för utbyggnad av ett hus på tom
ten Skällared 3:47 nära den södra hamnen. Där

framkom tre stenläggningar, varav den äldsta 
kan vara från sent 1500-tal och den yngsta från 
1700-talet. I schaktet framkom rikligt med spik, 
kritpipor, fajans och sent rödgods samt en glas
pärla och ett mynt från tidigt 1700-tal.
FYND: se ovan.
DATERING: 1500-1700-taIet.

SKREA SN
Provundersökning för planerad naturgas
ledning (grenledning)
Fältarbetsledare: Lillemor Schützler

I samband med den planerade naturgasledning
en genom Halland provundersöktes en planerad 
grenledning till Falkenberg. Vid fältrekognosce
ringen av ledningssträckan, som går söder om 
Ätran, föreslogs fem provundersökningsområ
den. Efter fältinventeringen justerades ledning
en i båda ändarna och därför kom två av områ
dena ej att direkt beröras av ledningen. Omgi
vande landskap är rikt på oregistrerade fornläm- 
ningar och då särskilt i omedelbar anslutning till 
Ätran.
Vid provundersökningen grävdes provgropar 
för hand och schakt med maskin. I provgroparna 
påträffades inga konstruktioner och endast ett 
fåtal fynd. I schakten däremot fanns en hel del 
konstruktioner, exempelvis härdar, en lerklädd 
grop samt kulturlager. Fynd utav keramik, 
slagg, bränd lera, slagen och eldskadad flinta till
varatogs. Provgrävningen resulterade i en bo
plats från brons- eller ev järnålder och utkanten 
av ett högområde eller en verkstadsplats från 
samma tid. Den planerade grenledningen kom
mer också att tangera boplatser med mindre tyd
liga bebyggelserester.

FYND: se ovan.
DATERING: brons- eller ev järnålder.

SKUMMESLÖVS SN, SKOTTORP 1:14, 
FORNL 22
Fältarbetsledare: Lars G Johansson,
Tore Artelius
Inför den planerade naturgasledningen genom 
Halland, företogs en undersökning av en nyupp
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täckt j ärnåldersboplats ca 1 km väster om Skot
torps säteri. Ett stort antal härdar och stolphål 
framkom vid avbaningen, bl a dokumenterades 
fyra hela samt tre fragmentariska långhuskonst
ruktioner. Undersökningen klarlade att boplat
sen har en troligtvis mycket större öst-västlig ut
bredning än vad undersökningen kunnat beläg
ga.
FYND: keramik, järnslagg, degelfragment, 
bränd lera, brända ben etc.
DATERING: yngsta bronsålder - äldre järnål
der.

SLÖINGE SN, BOARP 3:8, FORNL 37 
Fältarbetsledare: Kajsa Ullberg-Loh
Med anledning av den planerade naturgasled
ningen genom Halland banades två ytor av på 
sammanlagt ca 2 500 m2.
Det norra fältet, visade sig vara mycket sankt i 
väster. Inga förhistoriska konstruktioner fram
kom. De mörkfärgningar som rensades fram 
skulle kunna härröra från någon byggnation el
ler verksamhet från före storskiftet, då inga 
byggnader finns noterade i skifteskartorna utan 
marken från denna tid var avsatt för odling. För
utom en avslagsskrapa av flinta hittades nämli
gen också några skärvor yngre rödgods. För öv
rigt låg flinta av god kvalitet glest spridd i områ
det.
Södra fältet innehöll i sin södra del mörkfärg
ningar, varav två distinkta härdar med kol, möj
ligen rester efter en trolig förhistorisk bosätt
ning. Fyndmaterialet består även här av glest 
spridd flinta varav ett redskap - en avslagsskra
pa. Däremot saknades rödgodset helt.
FYND: se ovan.
DATERING: förhistorisk och senare tid.

SLÖINGE SN, SLÖINGE 6:1, FORNL 35 
Fältarbetsledare: Kajsa Ullberg-Loh
Boplats, upptäckt i samband med provunder
sökningar för naturgasledningen genom Hal
land. I ledningsgatan framkom ett 70-tal anlägg

ningar: stolphål, gropar, härdar och kokgropar. 
Dessutom påträffades tre förvaringsgropar för 
obränd lera, en förmodad hyddbotten samt en 
rektangulär stenkonstruktion. 
Förvaringsgroparna var ca 0,5 m i diam och ca 
0,3 m djupa, och två visade spår av behållare. 
Den förmodade hyttbottnen var ca 6,5x4 m i 
diam. I mitten fanns en yta med dåligt bränd le
ra, kantad av ett stenbräm och några små hällar. 
I ena kanten av brämet låg frostsprängd flinta 
samt fem skärvor förhistorisk keramik. Under 
den brända leran låg en stenpackning med bl a 
block och hällar, upp till 0,8 m stora.
I undersökningsområdets sydligaste del fanns ett 
kulturlager, som bl a innehöll en närmast rek
tangulär stenkonstruktion av klumpstenar och 
hällar, placerade på ett avstånd av 0,5-0,6 m 
från varandra. I ena änden bildade stenarna en 
liten ”entré”.
Boplatsen fortsätter utanför ledningsgatan.
FYND: frostsprängd flinta, förhistorisk keramik. 
DATERING: -

SNÖSTORPS SN, BROGÅRD 1:26, 
FORNL 54
Fältarbetsledare: Lars G Johansson,
Jörgen Streiffert
I den planerade naturgasledningens sträckning 
genom Halland undersöktes ett nyupptäckt bo
platsområde beläget i det på gravhögar rika Ske- 
dalaområdet. Vid undersökningen frilädes ett 
långhus, 24 m långt och 6 m brett, med konvexa 
väggar. Tre olika avdelningar/rum och två dörr
öppningar kunde dokumenteras. Väggstolparna 
stod i enkla rader och fortsatte en bit utanför 
gavlarna som stöd för en takkonstruktion. Inne i 
huset fanns par av kraftiga mittstolpar, samt 
nedrasad, brunnen vägg. Fyndmaterialet var 
sparsamt.
Boplatsen fortsätter sannolikt utanför lednings
gatan.

FYND: järnslagg, keramik, delar av en väv- 
tyngd, brända ben, lerklining.
DATERING: huset dateras preliminärt till vi
kingatid genom sin likhet med de danska Trelle- 
borgshusen.
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TVÅÅKER, TYLLERED 2:2, 2:15, 
FORNL 82
Grävningsledare: Mats Jonsäter
Med anledning av väg E 6 utvidgning från plane
rad motortrafikled till motorväg provundersök- 
tes ännu en del av en bronsåldersboplats, som till 
stora delar grävdes ut 1984. Syftet var att fast
ställa om boplatsen sträckte sig längre söder- och 
västerut än vad som tidigare antagits. Det kunde 
konstateras att boplatsområdet sträckte sig läng
re mot söder men att det till viss del förstörts av 
senare dräneringsarbeten i den svacka som finns 
där. I västra delen påträffades en ca 2x4 m stor 
yta med årderspår under ett decimetertjockt 
mörkfärgat lager, som tolkades som en tidigare 
markyta.
FYND:-
DATERING: bronsålder?

VARBERG, KV RENEN (GETAKÄRR) 
Fältarbetsledare: Kristina Carlsson
På uppdrag av Varbergs kommun gjordes en 
provundersökning inför en planerad exploate
ring av södra delen i kv Renen. Det medeltida 
Getakärrs västra och norra begränsning är sedan 
tidigare fastställd. Genom denna provundersök
ning kunde kulturlagrens utbredning mot syd
väst, dvs mot det förmodade hamnområdet, 
ringas in.
Inga medeltida kulturlager hittades. Enligt äldre 
kartmaterial utgjordes området av sankmark så 
sent som på 1700-talet.
FYND: medeltida krukskärvor påträffades i 
omrörda 1800-1900-talslager.
DATERING: -

ÅRSTADS SN, ÅRSTAD 7:1, FORNL 52 
Fältarbetsledare: Lillemor Schützler
Undersökningen vid Årstad föranleddes av den 
planerade naturgasledningen genom Halland. 
Sträckningen berörde i det aktuella fallet delar 
av en boplats som påträffats vid en tidigare gjord

provundersökning. Inom området finns fossila 
odlingsspår och i omedelbar närhet ligger två 
gravar - en hög och en stensättning. Ytterligare 
en boplats (fornl 100) undersöktes inom fastig
hetsägarn
Inom den avbanade ytan frilädes samtidigt ett 
60-tal anläggningar i form av röjningsrösen, ett 
stenbräm, härdar, kol- och sotfläckar, stolphål, 
gropar, kokgrop och rännor. Dessutom under
söktes delar av ett fyndförande mörkt lager i an
slutning till ett våtmarksområde. I en del av an
läggningarna samt i matjorden och övre delen av 
mineraljorden tillvaratogs flinta, keramik, brän
da ben, bränd lera, kol, och en fragmentarisk 
skafthålsyxa.
Keramiken (rabbad med vulst och slät mynning) 
pekar mot en sen bronsålders- eller tidig järnål- 
dersdatering. Vissa fynd (fragment av mikro- 
spånkärna, mikrospån, ornerad keramik, och 
tvärpil) tyder på senmesolitisk eller tidigneoli- 
tisk aktivitet på platsen.
Slutundersökningen berörde endast en perifer 
del av boplatsen, där röjningsarbeten och aktivi
teter som krävt eld ägt rum. För att försöka för
stå kulturlandskapets utveckling genomfördes 
också en kulturgeografisk undersökning.

FYND: keramik, bränd lera, flinta, del av skaft
hålsyxa och brända ben.
DATERING: se ovan.

ÅRSTADS SN, ÅRSTAD 7:1, FORNL 100 
Fältarbetsledare: Lillemor Schützler,
Kaisu Anttila
Med anledning av den planerade naturgasled
ningen genom Halland delundersöktes nyupp
täckta boplatslämningar i Årstad. Boplatsen lig
ger i närheten av den andra boplatsen (fornl 52), 
som undersöktes inom fastighetsägan. Ett våt
marksområde skiljer dem åt.
På området frilädes sammanlagt 59 anläggningar 
vilka utgjordes av kokgropar, härdar, stolphål, 
mörkfärgningar, stenfyllda gropar samt eventu
ella plogspår.
Fynden var få och bestod av slagen flinta, bränd 
lera och slagg. Dateringen är för närvarande 
osäker på grund av att det saknas daterbara före
mål.
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Bara en perifer del av boplatsen berördes av gas
ledningen och frågan är om de två boplatserna 
vid Årstad tillhör samma komplex.

FYND: slagen flinta, bränd lera, slagg och tegel. 
DATERING: -

ÅS SN, STENGÅRDSSLÄTT 2:1, 
FORNL GAM 4
Fältarbetsledare: Lars G Johansson
Vid nedläggandet av huvudvattenledning Ås- 
kloster-Åsby kom kommunen att passera ige
nom en boplats från stenålder, känd genom den 
sk göteborgsinventeringen på 1920-talet. På 
grund av rådande väderförhållanden kunde 
lämplig förundersökning ej äga rum, varför en
dast en schaktningskontroll företogs. I plan kun
de inga observationer göras på grund av den 
kraftiga tjälen, i profilerna kunde rester av här
dar och kulturlager iakttagas.

FYND:- 
DATERING: -

ÖSTRA KARUP - GETINGE 
Provundersökning för planerad naturgas
ledning genom Laholms och Flalmstads 
kommuner (stamledning)

Längs den 90 km långa sträckningen för en pla
nerad naturgasledning genom Halland, provun- 
dersöktes 78 områden där fornlämningar kunde 
misstänkas. Vid elva områden hittades fornläm
ningar, men endast fem av dessa blev föremål för 
slutundersökningar: övriga ansågs vara för svårt 
skadade. Framförallt i Laholms sn hade plogen 
gått mycket hårt fram med fornlämningarna. De 
platser som slutligen utvaldes för slutundersök
ning presenteras för sig (se Eldsberga, Laholm, 
Skummeslövs och Snöstorps snr).

Närke

ÖREBRO, KV FÄRGERIET 3, 7, 11 
FORNL 83
Fältarbetsledare: Bent Syse
Med anledning av planerad exploatering i kv 
Färgeriet 3, 7 och 11, Örebro kn, genomfördes 
en arkeologisk provundersökning. Inom det ca 
2 000 m2 stora området togs sex provschakt upp. 
I merparten av schakten påträffades kraftiga 
grundmurar från 1800-talsbebyggelsen. Dessa 
hade stört och rört om i de övre lagren. Ovanpå 
den sterila botten som här bestod av blålera 
fanns ett ursprungligt avsatt lager bestående av 
ler- och grusblandad mylla. Detta lager, som bl a 
innehöll yngre rödgods och kritpipsskaft, kan 
dateras till att vara avsatt tidigast under 1600-tal, 
troligen senare, då de närmast följande lagren 
uppvisar ett föremålsbestånd med anknytning 
till 1700/1800-tal.

FYND: yngre rödgods, kritpipor.
DATERING: tidigast 1600-tal, troligen 1700/ 
1800-tal.

ÖREBRO, ÖREBRO SLOTT, FORNL 83 
Fältarbetsledare: Marianne Johnson
Anledning till undersökning var ombyggnad av 
tre våningar i slottets sydöstra del till restaurang. 
Arbetet har utförts dels före, dels i samband 
med rivningar. Genom att dokumentera både 
inredningar, snickerier, färgsättning mm och 
konstruktioner, väggar, bjälklag och murverk 
kan man erhålla en relativt god bild av slottets 
inredning och planlösning under skilda perio
der.

FYND: -
DATERING: medeltid-1900-tal.

258



Anledning till undersökning var schaktningar 
för fjärrvärme mm i samband med ombyggnad 
av slottets södra länga till restaurang. Vid 
schaktningarna invid slottets södra länga påträf
fades resterna av den stödmur för jordvallar, 
som Karl IX lät uppföra runt slottet. Muren låg 
parallellt med slottet och sträckte sig mellan de 
två runda hörntornen. Jordvallarna revs vid mit
ten av 1700-talet. Under den fogade muren låg 
stockar och stora stenar i lera som en grundning. 
På en högre nivå påträffades två murar, som gick 
vinkelrätt mot slottslängan. Dessa är troligen 
rester av den rastgård, som finns markerad på en 
plan från den tid då slottets sydöstra del fungera
de som fängelse.

FYND: keramik, slagg.
DATERING: 1500-1800-tal.

ÖREBRO, ÖREBRO SLOTT, FORNL 83
Fältarbetsledare: Marianne Johnson

Skåne

BALKÅKRA SN, KV BANJON 1,8, 9 
(SVARTE)
Fältarbetsledare: Lasse Wallin
Provundersökningen utfördes på grund av pla
nerad radhusbebyggelse. Området var beläget 
på en platå i sydsluttning ca 600 meter från ha
vet. Undergrunden utgjordes av stenig moränle
ra. Delar av tomten var störd av äldre byggna
tion. Inga fornlämningar påträffades.

FYND: - 
DATERING: -

BLENTARPS SN, BLENT ARPS 
KYRKOGÅRD
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson
Sockenkyrkan i Blentarp är sannolikt uppförd 
under 1100-talets senare del. Under 1200-talet

uppföres ett rundtorn i väster och under tidigt 
1900-tal tillbygges en sakristia med källare söder 
om koret.
Med anledning av VA-installation i sakristian 
grävdes ett ca 40 meter långt schakt från sakristi
ans västra del, utmed befintliga grusgångar till 
kyrkogårdsgränsen i väster. Flärvid påträffades 
41 skelettgravar (hela eller delar därav). 
Flertalet skelett tillhörde vuxna individer, men 
två kunde konstateras tillhöriga spädbarn. Ske
lettens armställningar och bevaringsgrad pekar 
på en datering från medeltid till 1800-tal. I vissa 
fall kunde dåligt bevarade rester av träkistor 
konstateras. Några av dessa kistor hade kvarsit- 
tande handtag. Samtliga skelett låg orienterade i 
öst-västlig riktning med huvudet i väster. I två 
gravar påträffades knappnålar som hållit sam
man svepningen. I en annan grav påträffades en 
sisare samt delen av en glasflaska, troligen från 
1800-talet.
Schaktdjupet uppgick till ca 1,5 meter, vilket 
motsvarar den nivå där de flesta skelett påträffa
des. I östra delen av schaktet grävdes dock inte 
fullt så djupt, varför ytterligare gravar sannolikt 
ligger kvar under det djup till vilket schaktning 
skedde.

FYND: skelett, svepningsnålar, sisare av järn, 
del av glasflaska, kistbeslag och kisthandtag. 
DATERING: 1100-tal?-1800-tal?

BURLÖVS SN, BURLÖVS GAMLA 
KYRKA
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm

I anslutning till den yttre renoveringen av kyr
kan skulle nya stuprörsledningar anslutas till tre 
planerade stenmagasin. Dessa stenmagasin som 
i längd varierade mellan 5-10 meter, skulle ligga 
i befintliga grusgångar norr, väster respektive 
söder om kyrkan. Schaktdjupet uppgick till ca
1,5 meter och bredden till ca 1,0 meter.
I samtliga schakt påträffades endast omrörda la
ger innehållande spridda ben från äldre begrav
ningar. Inga intakta skelettgravar påträffades. 
Schaktningarna fördes ej ned till steril botten.
FYND:- 
DATERING: -
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Med anledning av en planerad utvidgning av 
kyrkogården vid Burlövs gamla kyrkby, företogs 
en arkeologisk provundersökning på platsen. 
Den nya kyrkogården ska ligga strax söder re
spektive väster om den befintliga kyrkogården. 
Eftersom kyrkbyn har medeltida anor, liksom 
kyrkan, var det sannolikt att äldre bosättningar 
skulle påträffas inom området.
Med en grävmaskin upptogs 8 st 60x1,20 m 
stora schakt. Jordarten bestod, under ett 0,20 m 
tjockt matjordstäcke av styv lera. Samtliga 
schakt var fyndtomma.

FYND:- 
DATERING: -

BURLÖVS SN, BURLÖVS GAMLA
KYRKA
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

BÅRSLÖVS SN, GÖRARP 1:6, 2:1 
Fältarbetsledare: Inger Torstensdotter- 
Åhlin
Provundersökningen föranleddes av en plane
rad distributionsledning för naturgas till Bärs
löv. Fem områden skall provundersökas (se 
även Välluvs sn).
De nu aktuella områdena 1 (ca 240 m xl,30 m) 
och 2 (480 m X 1,30 m) ligger i anslutning till ett 
par tidigare grävda boplatser. Söder om schakt 1 
har lämningar, troligtvis från bronsålder, doku
menterats. Även fynden norr om schakt 2 är da
terade till bronsålder. 1 schakt 1 framkom ett få
tal anläggningar såsom gropar, stolphål och här
dar, dessa är svåra att datera utifrån det magra 
fyndmaterialet. Karaktären på anläggningarna 
är dock allmänt förhistorisk. I schakt 2 framkom 
inget av intresse. Både schakt 1 och 2 berörs av 
sentida anläggningar såsom vattenledning, drä
neringar och dylikt. Undersökningen kommer 
vid senare tillfälle att fortsätta på punkterna 3, 4 
och 5.
FYND: keramik, flinta.
DATERING: bronsålder?

DALBY SN, KV AXELN (del av) 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin
Området ligger-i sydsluttningen av den utlöpare 
av Romelåsen som Dalby är belägen på. Dalby 
kyrka ligger ca 150 meter i nordvästlig riktning. 
Markarbeten för ett radhusbygge i kvarterets 
nordvästra del stoppades eftersom de berörde 
medeltida lager. Vid provundersökningen visa
de sig dessa emellertid vara påförda i sen tid. Ett 
antal lertäktsgropar från äldre romersk järnål
der påträffades i områdets södra del, men stolp
hål och andra smärre anläggningar som kunde 
tolkas som byggnadsrester saknades.
FYND: keramik, djurben, eldbock. 
DATERING: äldre romersk järnålder.

FALSTERBO, FALSTERBO 22:27 
(KV LUGNET)
Fältarbetsledare: Anders Löfgren
Anledningen till provundersöknngen var att ett 
60 m2 stort hus skulle uppföras på tomtens nord
östra del.
Två stycken tångvallar möts i detta tomthörn 
som ligger ca 120 meter sydost om gamla torget 
i Falsterbo. Två stycken provgropar, 1,6x2 me
ter resp 1,6x3 meter grävdes med hjälp av ma
skin. Lagerbilden visade sig stämma med tidiga
re underökningar i området. Från marknivån 
+ 2,3 möh och 1,3 meter ned till steril sand 
fanns avsatta grå sandlager. Kolfragment och 
enstaka fynd av keramik och spik tyder på ett ex- 
tensivt utnyttjande av platsen under senmedel
tid. Trots avsaknad av fasta byggnadskonstruk- 
tioner och egentliga kulturlager gjordes fynd 
som belyser områdets karaktär. Tre stycken lag- 
gade tunnor av ek hade grävts ned från nivån 
+ 1,6 m ö h och fungerat som avträden. Med tan
ke på att endast en mindre yta undersöktes är det 
troligt att ytterligare latrintunnor finns i områ
det. Den 0,6 meter breda grundsulan som är pla
nerad för huset kommer dock i ringa utsträck
ning att beröra dessa. Redan på 0,8 meters djup 
strömmade grundvattnet till och den stora risken 
för ras gjorde att endast två av tunnorna totalun- 
dersöktes. På dessa fanns bomärken inristade. 
Sparsamma fynd, främst keramik i form av
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stengodsskärvor från fyllningen i tunnorna date
rar dessa till 1400-tal.
FYND: keramik.
DATERING: 1400-tal.

FALSTERBO, STG 146 
Fältarbetsledare: Anders Löfgren
Provundersökningen utfördes med anledning av 
planerad nybyggnation i samband med en av
styckning av den aktuella tomten. Undersök
ningsområdet var beläget ca 75 meter norr om 
Falsterbohus borgruin. Tidigare arkeologiska 
undersökningar i området har visat att det finns 
tjocka kulturlager och rester av medeltida be
byggelse.
Syftet med provundersökningen har varit att 
fastställa grundläggningsdj up för nybygget och 
få en uppfatting om kulturlagrets tjocklek samt 
ålder och karaktär på aktiviteten i området. Ett 
6 meter långt schakt banades av med grävma
skin. På ett tidigt skede kunde konstateras att 
det mer än metertjocka flygsandslagret som 
skyddar kulturlagren i de norra delarna av tom
ten bara är ca 0,3 meter tjockt över exploate- 
ringsytan. På nivån +2,2 möh fanns rader av 
stenar och tegel i toppen på kulturlagret. Dessa 
syllstensrader hör till en senmedeltida bebyggel
se. Ett stort antal stengodsskärvor och ett mynt 
daterar det yngsta skiktet till slutet av 1400-talet 
och början av 1500-talet. Schaktet breddades till
2,5 meter och det översta lagret dokumentera
des i plan. Därefter grävdes en 2,5x2,5 meter 
stor provgrop väster om sy listensraden. Kultur
lagret hade här en tjocklek på ca 1 meter. I bot
ten fanns ett tiotal stolphål som troligen ingått i 
en byggnad. En större mängd keramik tillvar
atogs från stolphålen och omgivande lager.

FYND: keramik.
DATERING: ca 1200-1500-tal.

HELSINGBORG, KV EDDAN 
Fältarbetsledare: Anita Esping Bodén, 
Bengt Jacobsson
Inför en planerad bostadsbebyggelse utfördes en

arkeologisk provundersökning av exploaterings- 
ytan. Ett 50-tal anläggningar kunde påvisas vid 
provundersökningen. Vid den fortsatta under
sökningen kunde en bosättning från yngre brons
ålder konstateras i exploateringsområdets syd
östra del. Kokgropar, härdar, enstaka stolphål 
samt en risflätad brunn påträffades inom en ca 
500 m2 stor yta. Ytterligare schaktningar gjordes 
längre åt nordväst, men här fanns endast enstaka 
härdar. Boplatslämningarna utgör sannolikt en 
perifer del av en bosättning med centrum längre 
åt söder eller öster.

FYND: keramik, flinta.
DATERING: yngre bronsålder.

HELSINGBORG,
NORRA STORGATAN OCH 
SPRINGPOSTGRÄND 
Fältarbetsledare: Anders Löfgren
Antikvarisk kontroll i samband med byte av dag- 
och spillvattenledningar i Helsingborg. Knappt 
200 meter av gatunätet väster om Kärnan omfat
tades av arbetet. Detta område har ingått i den 
högmedeltida staden. Storgatan har under me
deltiden fungerat som torggata, under det att 
Springpostgrändens nuvarande sträckning kom 
till i slutet av 1600-talet. Det 5 meter breda 
schaktet i Norra Storgatan sträckte sig mellan 
Hästmöllegränden och Strömgränden. Ytan är 
kraftigt störd av tidigare gatuarbeten. Kulturla- 
gertjocklek på de ställen där urschaktningen inte 
varit total uppgick till 0,5 meter. Tjäldjup vid 
undersökningstillfället var ca 0,7 meter. Spring- 
postgränden sluttar starkt mot väster i det 60 me
ter långa schaktet (gatunivå + 12,95-7,24möh. 
I hörnet mot Norra Storgatan fanns en 10 meter 
lång och 0,20 meter bred remsa med kulturlager 
i orört skick. Under ett 0,4 meter tjockt rase
ringslager från 1600/1700-tal framkom en sten
läggning. Under stenarna fanns ett 0,2 m tjockt 
fyndtomt ljusgrått sandlager. Stenläggningen 
kan utgöra en del av en gårdsplan till de hus som 
raserats i samband med anläggandet av gatan på 
1690-talet. 2,5 meter väster om stenarna under
söktes ett lager med träkol.
I motsatta schaktet framträdde 2 st horisonter 
med grå sand ca 0,8-1,4 meter under markytan.
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Fynd av flintavslag med retuscher tyder på att 
området varit utnyttjat under förhistorisk tid.

FYND: flinta, äldre svartgods, hästsko. 
DATERING: förhistorisk tid, 1600-tal.

HELSINGBORG, KV PRINS FREDRIK 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson
Med anledning av planerad byggnation inom 
sydvästra delen av kvarteret utfördes en arkeo
logisk provundersökning. Inom tomten kommer 
två ytor att beröras av exploateringen. Dels en 
nybyggnation, dels en tillbyggnad av befintlig 
fastighet. Omedelbart söder om den nu aktuella 
tomten låg under medeltiden S:t Clemens kyrka 
från tidigt 1000-tal. I kv Långvinkeln Västra un
dersöktes delar av kyrkan och kyrkogården år 
1958-62. Kyrkogården förväntas fortsätta in på 
de nu aktuella exploateringsytorna norr om kyr
kan.
Enligt fortifikationsritningar från 1600-talet 
skulle man också i kvarteret ha uppfört en av de 
bastioner (Prins Fredrik) som ingått i stadsbe- 
fästningen. Vid provundersökningen grävdes 
två provschakt ca 2 meter breda och med en sam
manlagd längd av ca 41 meter. Tomten täcktes 
av 1,5-2 meter tjocka fyllnadslager som härrör 
från befästningsvallen från 1600-talet. I norra 
delen av tomten påträffades en ca 8 meter bred 
vallgrav som löpte i ungefärlig nord-sydlig rikt
ning. Under fyllnadsmassorna till vallen och på 
bägge sidor om vallgraven påträffades ett flertal 
skelettgravar från S:t Clemens kyrkogård. Sam
manlagt kunde 40-50 st skelettgravar konstate
ras. Gravarna är nedgrävda ca 0,5 meter under 
den medeltida markytan och förekommer i stort 
sett över hela tomten. Provundersökningen visa
de således att kyrkogården norr om S:t Clemens 
kyrka sträcker sig avsevärt längre åt norr än man 
tidigare antagit. Vid provundersökningen note
rades förekomsten och frekvensen av gravar. 
Däremot undersöktes de inte. Benen fick kvar- 
ligga i väntan på den fortsatta undersökningen.
FYND: skelett.
DATERING: 1000-tal-1536.

HELSINGBORG, KV RUUTH NR 26,27 
Fältarbetsledare: Anders Löfgren

Med anledning av planerad nybyggnation inom 
kv Ruuth i Helsingborg utfördes en arkeologisk 
provundersökning i kvarterets östra delar. 
Syftet med undersökningen var att ta reda på om 
det fanns äldre kulturlager och huslämningar in
om den tilltänkta exploateringsytan.
Tre st 0,5 meter breda provschakt grävdes i öst
västlig riktning. Dessa schakt I, II och V, visar 
hur kulturlagertjockleken avtar mot söder och 
sydost. (Från 1,1 m till 0,4 m). Två schakt gräv
des i nord-sydlig riktning (III och IV). I dessa 
schakt fanns kulturlager bevarat till en tjocklek 
av 1,0 meter. Två st våtgravar, 3,5 resp 6 m bre
da skär dessutom genom denna yta. Botten på 
den djupaste vallgrven låg ca 6,4 möh. Detta in
nebär ett djup på ca 4,0 meter under nuvarande 
markyta. Provschakt V visade att det under ett 
metertjockt utfyllnadslager fanns kulturlager 
bevarat till en tjocklek av 1,1 meter. Tre stycken 
bebyggelseskikt från 1300-1600 dokumentera
des. Sammanlagt kom provschakten att beröra 5 
huslämningar från tiden före 1650. Vissa lösfynd 
bland annat en gjutform tyder på att området vid 
en arkeologisk undersökning, förutom de be
byggelsehistoriska aspekterna, kan ge besked 
om hantverkets betydelse i det medeltida Hel
singborg.

FYND: keramik, äldre rödgods, yngre svart
gods, stengods, yngre rödgods. Diverse järnfö
remål, spikar, nitar, knivblad m m. En gjutform, 
kritpipor och slagg. Dessutom tillvaratogs rester 
av stengodstillverkningen från Ruuthska bruket 
från 1800/1900-tal.
DATERING: 1200-1600-tal.

HELSINGBORG, KV THALIA NR 8 
MFL
Fältarbetsledare: Anders Löfgren

Med anledning av planerad nybyggnation inom 
kv Thalia i Helsingborg utfördes en komplette
rande provundersökning på exploateringsområ
dets norra del. Undersökningsytan ligger vid 
den forna stranden och utgör en västlig begräns
ning på Helsingborgs medeltida stadsområde.
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1984 års arkeologiska undersökning visade att 
det fanns medeltida kulturlager och huslämning
ar på en 12-16 meter bred remsa parallellt med 
Bruksgatan. De delar av denna yta som berörs 
av den förestående urschaktningen är nu i det 
närmaste totalundersökta.
2 st provschakt grävdes i nord-sydlig riktning. 
Dessa schakt bekräftar utbredningen av de me
deltida kulturlagren, och utgör ett komplement 
till den östliga profil som upprättades i samband 
med fjolårets arkeologiska undersökning. Stora 
delar av området var helt eller delvis stört av sen
tida källare och husgrunder. Ett 34 meter långt 
schakt grävdes mot väster för att få en uppfatt
ning om graden av utfyllnad och vid vilken tid 
dessa lager tillkommit. I botten, ca 2 meter un
der nuvarande markyta låg ett kompakt fett, le
rigt lager med inslag av kvistar och gödsel. Fynd 
av keramik, kakel och kritpipor i botten av lag
ret visar att området fyllts ut i slutet av 1600-ta- 
let. Den ursprungliga marknivån (= stranden) 
sluttar starkt mot väster och en nivåskillnad på 
upp till 2,5 meter uppmättes i området.

FYND: keramik, kakel, kritpipor. 
DATERING: 1600-tal.

HELSINGBORG, KV TOR NR 33 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson
Undersökningen föranleddes av planerad ny
byggnation. Undersökningsområdet är beläget 
inom Helsingborgs medeltida stadsområde, 
strax söder om Mariakyrkan. Vid en byggnation 
år 1939 på fastigheten omedelbart väster om den 
nu aktuella tomten, påträffades kraftiga grund
stenar till ett hus. Dessa grundstenar fortsatte in 
under det hus som nu skall rivas för att ersättas 
med ett nybygge.
Dåvarande museichefen vid Helsingborgs muse
um Torsten Mårtensson, tolkade lämningarna 
som det år 1511 omtalade rådhuset, vilket skulle 
varit beläget söder om Mariakyrkan. Rådhuset 
förstördes i samband med kriget mellan Dan
mark och Sverige 1676-79.
Vid provgrävningen påträffades fortsättningen 
av det hus som undersöktes 1939. Två kraftiga 
grundmurar, fogade med kalkbruk låg 0,8-1,0 
meter under markytan. Utrymmet mellan mu

rarna utgjordes av en till huset hörande källare 
med golv av kullersten. Kraftiga rasmassor 
(vägg-, golv- och taktegel) hade störtat ned i käl
laren. Källarens invändiga bredd kunde upp
mätas till 5,5 meter. Husets begränsning åt öster 
kunde inte fastställas. Drygt halva exploate- 
ringsytan är åt detta håll källargrävd i modern 
tid. Under det moderna källargolvet påträffades 
dock en stenläggning. Denna hörde inte till det 
nuvarande huset, utan utgör sannolikt ett äldre 
källargolv från ett 1700-talshus. Medeltida kul
turlager kunde konstateras utanför källaren till 
"Rådhuset”.
FYND: keramik, tegel.
DATERING: medeltid - 1600-tal.

HOLMBY SN, HOLMBY 1:2, 1:15 
Fältarbetsledare: Anita Esping Bodén
På grundval av en provundersökning utförd i 
sept -84, gjordes på Holmby 1:15 en vidare un
dersökning av ca 1 425 m2. Området låg i gam
mal åkermark och skall användas för grustäkt. 
82 anläggningar påträffades - härdgropar, gro
par och stolphål. Boplatsen torde härröra från 
yngre bronsålder av de djupa härdgroparna och 
keramiken att döma.
FYND: keramik, flinta.
DATERING: bronsålder?

HÄRSLÖVS SN, HILLESHÖG - 
HÄRSLÖV
Fältarbetsledare: Inger Torstensdotter- 
Åhlin
I samband med den planerade vatten- och av
loppsledningen från Hilleshög till Härslöv har 
provundersökning genomförts på följande 
punkter. Hilleshög 1:3, 20:1, 8:2, 8:3 och 4:10, 
Härslöv 11:3,11:2, 28:1 och 15:15. Med maskin 
har matjorden banats av på en bredd om 1,30 m 
(en skopbredd). Totalt har undersökts 2 069 
mx 1,30 m = ca 2 690 m2. Undergrunden bestod 
nästan uteslutande av lera. Hilleshög 1:3 är ett 
högt beläget område, som sluttar mot ost, syd
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ost. Här har framkommit rester efter medeltida 
och nyare bebyggelse. Fyndmaterialet består av 
keramik som dateras dels till 1200-talet, s k äldre 
rödgods, dels till 1700-talet, dessutom bränd le
ra, tegel, träkol och djurben. Även på Hilleshög 
8:2, 8:3 har i schaktets norra del, på en sydslutt
ning, påträffats rester efter medeltida bebyggel
se. Fyndmaterialet är ringa och består av bränd 
lera, träkol och djurben. Bland fornlämningar i 
närheten kan nämnas en offerkälla. Ovan omta
lade områden visar på Arrhenius fosfatkarta för
höjda värden. På Hilleshög 20:1 och 4:10 fanns 
inget av intresse i provschakten.
På Härslöv 11:2 och 11:3 var de dominerande 
anläggningstyperna härdar och stolphål, något 
direkt daterande fyndmaterial fanns ej.
På Härslöv 28:1 och 15:15 påträffades en bo
plats, området är beläget på en terrass med Hil- 
leshögsåsen i söder. Uppe på åsen ligger flera 
gravhögar som är från bronsåldern. Boplatsom
rådet gränsar i norr till en äldre våtmark. An
läggningarna består av härdar, stolphål och gro
par, dessutom förekommer ett kulturlager.
FYND: bränd lera, träkol, djurben, äldre och 
yngre rödgods.
DATERING: bronsålder, medeltid - 1700-tal.

KVISTOFTA SN, KVISTOFTA 
KYRKOGÅRD
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson
Med anledning av schaktning för vattenledning 
på Kvistofta kyrkogård företogs en arkeologisk 
undersökning.
Vid schaktningarna påträffades sju gravar norr 
och nordost om kyrkan samt en grundmur från 
en äldre kyrkogårdsmur intill den östra delen av 
nuvarande kyrkogårdsmuren.
Gravarna var endast delvis bevarade och ned
grävda ca 1 m under nuvarande markyta. Av 
armställningarna att döma kan de vara från me
deltid. Fyndet av ett sandstensbryne i en av gra
varna understryker dateringen. Den påträffade 
delen av grundmuren löpte parallellt med nuvar
ande kyrkogårdsmuren och utgör sannolikt läm
ningarna av en äldre kyrkogårdsmur. Vid de 
fortsatta schaktningarna utmed östra och södra 
kyrkogårdsmuren förekom bitvis rikligt med

sten från denna grundmur. Några gravar påträf
fades dock ej här.

FYND: skelett, sandstensbryne.
DATERING: medeltid.

KÄVLINGE SN, KV ARBETET NR 14,16 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson
Med anledning av planerad nybebyggelse utför
des en arkeologisk provundersökning inom rub
ricerad fastighet. Enligt lantmäterikartor från 
1700-talct ligger exploateringsområdet delvis in
om Kävlinges ursprungliga byområde som har 
traditioner tillbaka till medeltid.
Inom exploateringsområdet grävdes 4 st ca 2 m 
breda provschakt med en sammanlagd längd av 
ca 120 m. Spår av någon förhistorisk eller medel
tida bebyggelse påträffades ej. Sentida störning
ar i form av gropar förekom dock tämligen flitigt 
vilket kan ha bidragit till att lämningar efter äld
re tiders bebyggelse helt utplånats.
FYND:- 
DATERING: -

LANDSKRONA, 
BORGMÄSTAREGATAN M FL 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér
Under tiden maj till och med augusti 1985 före
togs ett antal antikvariska kontroller på Borg
mästaregatan, St Norregatan, Engelbrektsgatan 
och Regeringsgatan i Landskrona. Anledningen 
till kontrollerna var att Landskrona kommun 
skulle fortsätta med utbyggnaden av sitt fjärr
värmenät och VA-ledningssystem inom den me
deltida stadskärnan. I samband med arbetet på
träffades på Borgmästaregatan två stensättning- 
ar som bestod av 0,10-0,15 m stora stenar. Sten- 
sättningarna var belägna på nivåerna 1,67 resp 
2,50 m ö h. Båda stensättningarna utgjorde med 
all sannolikhet rester av gamla gatunivåer. Det 
påträffades inga fynd i anslutning till stensätt
ningarna och en närmare datering är omöjlig att 
göra. På St Norregatan påträffades inga konst
ruktioner. På 2,10 m-nivån fanns dock ett 0,14 m
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tjockt fyndförande lager, som innehöll keramik 
och djurben. Keramiken hade 1600-talskarak- 
tär. Under det fyndförande lagret fanns ett 0,45 
m tjockt påfört sandlager, som underlagrades av 
ett gyttjigt lager som innehöll flintavslag, ben 
och läderbitar. Det sistnämnda lagret underlag
rades av vit sjösand och därunder vidtog ett 0,14 
m tjockt torvlager. Mellan nivåerna 2,22-3,29 
möh utgjordes lagerföljden av under modern 
tid påförda lager. På Regeringsgatan berörde ar
betet med fjärrvärmen endast sentida lager på 
ett djup av 0,80 m. På Engelbrektsgatan påträf
fades i samband med VA-arbetena ett 0,65 m 
tjockt fyndförande kulturlager som var beläget 
mellan 2,23-2,88 möh. Fynden utgjordes av ke
ramik och slaggbitar. Med hjälp av keramiken 
kan kulturlagret dateras till 1500-1600-tal.

FYND: keramik, djurben, slagg mm. 
DATERING: 1500-1600-tal.

LANDKRONA, NYGATAN 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson
Med anledning av schaktningar för avlopp och 
fjärrvärmeledningar utfördes en antikvarisk 
kontroll i ovan nämnda gata. Vid schaktningar i 
gatan år 1957 påträffades en äldre stenlagd gata 
samt anslutande grundstenar till hus i gatans 
norra del. De planerade schaktningarna skulle 
nu äga rum i gatans södra del där motsvarande 
stenläggning kunde förväntas.
Vid schaktningarna visade sig lagerföljden i det 
uppgrävda schaktet omrörd redan i gammal tid. 
Följande det planerade fjärrvärmeschaktet låg i 
botten en äldre vattenledning (1700-tal) bestå
ende av trästockar med borrade hål. Ingen in
takt lagerföljd kunde noteras i schaktväggarna.

FYND: - 
DATERING: -

LANDSKRONA, RÅDMANSGATAN 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér
Med anledning av VA- och fjärrvärmearbeten 
utfördes ett flertal antikvariska kontroller i ovan

nämnda gata. Området kring Rådmansgatan var 
sankt in i medeltiden, men trots de dåliga grund
förhållandena blev större delen av området be
byggt redan under medeltiden. Några medeltida 
lämningar berördes dock inte i samband med 
VA- och fjärrvärmearbetena.

FYND: - 
DATERING: -

LANDKRONA, ÖSTERGATAN 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér
Landskrona kommun fortsatte utbyggnaden av 
sitt fjärrvärmenät som den här gången berörde 
ett område utmed Östergatans södra hälft samt 
en del av Östergatan. På Östergatans västra hälft 
strax öster om korsningen Järnvägsgatan-Ös
tergatan fanns från början av 1400-talet fram till 
1802 ett Helgeandshus. Kyrkans byggnadsstil 
och storlek är okänd. På en karta från 1751 är 
kyrkan försedd med strävpelare. I samband med 
VA-arbeten år 1954 påträffades tre murfunda- 
ment av gråsten och ett antal gravar. Det nu ak
tuella området var beläget ca 9 m söder om det 
nämnda VA-schaktet och omfattade tre schakt. 
Huvudschaktet (schakt 1) var 40 meter långt och 
1,40 meter brett och 1,10-1,40 meter djupt. 1 
detta schakt påträffades två murar. Murarna låg 
ca 1,20 meter under den nuvarande marknivån. 
De var synliga på en yta av 2,4X0,70 m. Murarna 
låg ca 3,50 m från varandra. De var byggda av 
0,15-0,35 m stora gråstenar med kalkbruk mel
lan stenarna. I anslutning till murarna fanns 1,5- 
2 m långa och 0,20-0,25 m tjocka raseringslager 
av kalk och krossade taktegel. Ungefär på sam
ma nivå som murarna påträffades i samma 
schakt två skelettgravar i kista. Den ena graven 
var nästan helt söndergrävd och endast några 
ben låg i läge. Den döde låg på rygg. Den andra 
graven undersöktes ej.
Schakt II var 10 x 1,40 x 1,30 m. Det var beläget 
mellan teaterbyggnaden och schakt I. Det gräv
des i ett gammalt VA schakt med omrörda jord
lager.
Schakt III var 20x1,40x0,60-0,80 m stort. Det 
förband schakt I med kv Karl XV dvs det har 
gått tvärs genom Östergatan. Det korsades av 
ett flertal kabelschakt och VA-schakt. De lager
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som påträffades var sentida och bestod uppifrån 
och ned av kullersten, grus och fyllnadslager 
från 1600-1700-talet.
Arbetet berörde som förut har nämnts en kyrko
byggnad som under vissa perioder användes 
även som hospital. Murar till kyrkan påträffades 
i samband med en tidigare undersökning. De två 
murarna som påträffades i schakt I härrörde 
med all sannolikhet från kyrkans strävpelare 
som hade till uppgift att hålla väggarna på plats. 
Gravarna låg ca 20 m från varandra och en av 
dem blev svårt skadad i samband med kyrkans 
rasering i början av 1800-talet.

FYND: skelett.
DATERING: medeltid?

LOMMA SN, ALNARP 1:1 
Fältarbetsledare: Anders Löfgren

Vid schaktningar för dräneringsledningar i ett 
försöksfält för jordgubbar vid Alnarps lant
bruksinstitut kom förhistoriska boplatslämning
ar att skadas. Det aktuella området ligger inom 
15-meterskurvan på en öst-västlig höj drygg. 
Längre norrut undersöktes år 1969 en boplats 
från yngre järnålder (fornlämning nr 11). Den 
arkeologiska undersökningen inleddes med att 
ca 1 500 meter av de 0,8 meter breda schakten 
genomsöktes. Vid denna kartering dokumente
rades 13 st anläggningar i form av gropar och 
härdar. För att få en uppfattning om bebyggel
sens karaktär och ålder undersöktes en av de två 
största groparna. Denna anläggning som innan 
avbaningen föreföll att vara ett grophus, visade 
sig bestå av tre stycken sammanhängande gro
par, vars översta del utgjordes av ett kulturlager 
med enstaka keramikskärvor i.

FYND: djurtand, keramik, både med ornamen
tik och rabbig yta.
DATERING: yngre bronsålder/äldre järnålder.

LOMMA SN, ALNARP 1:1 
Fältarbetsledare: Anders Löfgren
Provundersökningen företogs med anledning av 
en planerad nybyggnation. Exploateringsytan 
omfattar ca 200 m2. Två st 1,2 meter breda och 
sammanlagt 34 meter långa schakt grävdes med 
maskin i väst-östlig riktning. Vid undersökning
en kunde konstateras att matjorden schaktats av 
tidigare och ytan fyllts ut med sand och grus till 
en tjocklek av 0,5 meter. I moränleran under 
sanden fanns spår av recenta nedgrävningar i 
form av rännor. Fynd av tegel.
Två provgropar hade grävts i samband med 
markundersökningar. Dessa lxl meter stora 
och drygt 1 meter djupa gropar låg några meter 
utanför kortsidorna på den planerade byggna
den. En nedgravning i den östra gropen hade i 
samband med besiktning av platsen bedömts 
vara en förhistorisk lämning. Gropen vars norra 
del var bortgrävd hade en diam på 0,9 m och ett 
djup på 0,6 m. Toppen av gropen började ca 0,3 
m under nuvarande markyta. Den återstående 
hälften grävdes ut och fynd gjordes av keramik, 
flinta, ben och tänder av nöt.

FYND: keramik, flinta, djurben.
DATERING: yngre bronsålder.

LOMMA SN, ”BOMHÖG” FORNL 4 
Fältarbetsledare: Anita Esping Bodén

Med anledning av en vägbreddning företogs vid 
Alnarp SLU Lönntorp en arkeologisk undersök
ning. Vägen berör en bronsåldershög ”Bom
hög”, som redan tidigare skadats av vägsträck- 
ningen vilken skurit av högens västra sida. På en 
sträcka av 45 m påträffades 11 anläggningar, ut
görande 1 skadad urnegrav, 4 härdar och 6 gro
par. Urnegraven låg i direkt anslutning till en 
härd alldeles i vägkanten, som i väster begränsas 
av ett betfält. Urnan är oval 30x23 cm och 8 cm 
hög. Den var fylld med brända ben, men hade 
ingen gravgåva. Övriga fynd bestod av flinta och 
träkol. Dateringen kan med ledning av urnegra
ven troligen hänföras till yngre bronsålder.

FYND: keramik, brända ben, flinta, träkol. 
DATERING: yngre bronsålder.
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LUND, VÄG 108 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér
Vid en inventering av den planerade vägsträck
an konstaterades 3 områden, som var topogra
fiskt intressanta och mot bakgrund av förekom
sten av förhöjda fosfatvärden, borde föregås av 
en provundersökning. Vägen korsar dessutom 
Höje å och tangerar Värpinge by med medeltida 
anor.
Arbetet utfördes med en grävmaskin utrustad 
med släntskopa. På punkt 1 konstaterades en 
härd. På punkten 2 påträffades söder om Höje å 
ett skelettgravfält från romersk järnålder och 
boplatsrester, vilka sannolikt är äldre. På punk
ten 3 fanns gropar och härdar med fynd av flinta 
och keramik, som gör en datering till yngre 
bronsålder sannolik.
FYND: keramik, flinta, skelett.
DATERING: yngre bronsålder, romersk järn
ålder.

LÖDDEKÖPINGE SN, 
LÖDDEKÖPINGE 34:35 
Fältarbetsledare: Anita Esping Bodén
På ovanstående fastighet planeras uppförandet 
av ett enfamiljshus. Med anledning av att tom
ten ligger inom utbredningen av en vikingatida 
handelsplats gjordes en provundersökning. Ett 
större schakt på 8,5x4 m, samt ett mindre tvär
schakt på 2x1,8 m togs upp. I dessa kunde kul
turlager på tillsammans ca 1 m konstateras. I den 
östra delen av schaktet fanns också rester av ett 
bränt lergolv. På schaktbotten påträffades 28 an
läggningar utgörande huvudsakligast stolphål.

FYND: keramik, flinta, djurben.
DATERING: vikingatid, nyare tid.

S:T IBBS SN, TUNA 12:6 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm
På fastigheten, som användes som beteshage, 
har man planerat byggnation av sex stycken hus. 
I den tänkta exploateringslinjen grävdes ett ca

100 m långt och 3-5 meter brett provschakt. To
talt avbanades en yta på ca 400 m2. Matjordslag
ret, som var omrört av jordbruksredskap, vari
erade i mäktighet mellan 0,2-0,4 meter. För
utom plogspår avtecknade sig endast två diffusa 
gropar, ca 0,4 meter i diam, mot den sterila bot
tenleran. I groparna påträffades endast enstaka 
träkol. Inga konkreta spår efter vare sig för
historiska eller medeltida aktiviteter kunde kon
stateras.
Av en ortsbo inrapporterades ett skattfynd på 
fastigheten Tuna 12:8. Fyndet, som gjordes år 
1947, bestod av ett stort antal silvermynt. Enligt 
uppgiftslämnaren underrättades inte antikvari
ska myndigheten om fyndet. Mynten lär numera 
vara skingrade.

FYND: - 
DATERING: -

SAXTORPS SN, SAXTORP 65:1, 9:29 
Fältarbetsledare: Anders Löfgren
Provundersökningen genomfördes med anled
ning av en planerad sandtäkt på fastigheten. Un
dersökningsområdet utgör den norra gränsen av 
en nord-sydlig orienterad höjdrygg. Österut 
gränsar ytan mot en numera utdikad mosse. To
pografin och undersökta boplatsrester söder om 
sandtäkten gjorde att förhistoriska boplatsläm
ningar kunde förväntas i området.
Två stycken schakt, 50 resp 110 meter långa och
1,6 m breda grävdes med traktorgrävare i väst- 
östlig riktning. Inga fynd eller spår av ett utnytt
jande av platsen under förhistorisk tid kunde 
konstateras. Det tunna matj ordstäcket (ca 0,2 
m), kan ha inneburit att ytliga anläggningar för
svunnit i samband med uppodlingen.

FYND:- 
DATERING: -

SKANÖR, KV BJÖRNEN MINDRE 
NR 4, 6, (SKANÖR 20:4, 20:6) 
Fältarbetsledare: Anders Löfgren
Undersökningen utfördes med anledning av att
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2 st hus planeras byggas på tomterna nr 4 och 6 i 
hörnet Västergatan-Norregatan. 
Undersökningsområdet ligger ca 500 meter syd
väst om Skanörs kyrka i utkanten av det medelti
da stadsområdet.
På tomt nr 4 har i början på 1960-talet en större 
grop (ca 90 m2) schaktats ned till steril sand. Ett 
schakt 9,4x1,5 meter grävdes därför med ma
skin i väst-östlig riktning. Matjordstäcket var ca 
0,2-0,4 m tjockt och uppblandat med högmedel
tida kulturlager från den större gropen norr om 
schaktet. Parallellt med Västergatan på tomt 6 
grävdes ett 11,5 meter långt och 1,5 meter brett 
schakt. Tomten är i detta parti nedschaktad så 
att de medeltida kulturlagren ligger ca 0,2 meter 
under markytan. Två stycken skikt kunde urskil
jas i schakten. Ett hög/senmedeltida lager med 
en större avfallsgrop och 2 st brunnar. Brunnar
na bestod av djupa nedgrävningar med en bot
tennivå på +0,2 möh. I den ena av anläggning
arna tillvaratogs rester av en laggad trätunna ut
an botten. Fynd av äldre rödgods, stengods, 
slagg, kniv, huggmejsel, trätunna och djurben. I 
det undre skiktet fanns rester av 19 st lerbottnar. 
Några av dessa var endast synliga i profilerna. 
Fynd av vendiskt svartgods och fiskben. Date
ring 1100-1200-tal. 4 st stolphål i nord-sydlig 
riktning kan knytas till det äldre skiktet. Dess
utom undersöktes ett antal mindre gropar och 
stolphål utan fynd i de två schakten.
FYND: äldre svartgods, äldre rödgods, sten
gods, slagg, järnkniv, djurben.
DATERING: 1100-1500-tal.

SKANÖR, KV BORGMÄSTAREN 
(SKANÖR 54:5)
Fältarbetsledare: Anders Löfgren
Undersökningsområdet var beläget öster om 
Rådhustorget i Skanör. På tomtens södra del 
skulle ett boningshus och ett mindre förråd byg
gas.
Ett 5,5 meter långt och 1,5 meter brett schakt 
undersöktes för att dokumentera lagerföljd samt 
avgöra karaktär och ålder på en eventuell bebyg
gelse.
Matjordstäcket var ca 0,5 meter tjockt och gräv
des med maskin. Resterande kulturlager ca 0,4

m grävdes för hand. Området har under medelti
den till största delen bestått av ett låglänt sank
område som tidvis stått under vatten. I västra de
len av provschaktet på nivån +1,3 möh fram
kom en sotsvart yta med fragment av bränt trä 
och stolphål. Enstaka fynd av keramik tyder på 
att en enklare bebyggelse existerat i området un
der högmedeltid. Ett påtagligt bevis för det in
tensiva sillfisket är de lerklädda gropar som på
träffats i ett stort antal längs Skånekusten. Tre 
stycken av dessa lerbottnar omfattades av un
dersökningen i den västra delen av schaktet.

FYND: äldre rödgods, stengods.
DATERING: 1200/1300-1400-tal.

SKANÖR, SKANÖR 56:14 
Fältarbetsledare: Leifh Stenholm
Provundersökningen genomfördes med anled
ning av planerad nybyggnation av enfamiljshus 
inom Skanörs medeltida stadsområde.
Det planerade huset mäter 11,3x7,7 m. Över 
denna yta grävdes ett 10 meter långt och ca 2 me
ter brett provschakt.
På en nivå av ca +1 möh, vilket i princip mot
svarar 1 meter under nuvarande markyta, på
träffades ett ca 0,2 m tjockt kulturlager med in
slag av träkol, enstaka skörbrända stenar, te
gelskrot, djurben m m. Till kulturlagret, som ut
ifrån keramikskärvor (äldre rödgods och sten
gods) kan dateras till 1300-tal, kunde däremot 
inga byggnadskonstruktioner eller andra anlägg
ningar knytas. Lagret, som täcktes av sentida 
kulturlager och flygsandshorisonter var avsatt 
direkt på steril bottensand.

FYND: keramik.
DATERING: 1300-tal.

ST KÖPINGE SN, LILLA KÖPINGE 6:18 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Undersökningen utfördes med anledning av ny
byggnation inom Köpingebro Sockerbruks om
råde. Det undersökta området är beläget ca 300 
meter väster om Nybroån på en mindre höjd
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sträckning (norr-söder) ca 15 möh. En 7 375 
m2 stor yta (90x75 m) avbanades med grävma
skin, undergrunden bestod av sand. I området 
har tidigare flera arkeologiska undersökningar 
utförts. I samband med dessa har lämningar och 
fynd från yngre stenålder fram till våra dagar vi
sat att platsen under lång tid varit aktuell för 
mänsklig aktivitet. I östlig riktning ner mot Ny- 
broån har dokumenterats ett flertal långhus från 
yngre järnåldern samt vikingatida grophus. To
talt undersöktes 959 anläggningar varav huvud
delen utgjordes av stolphål. Övriga anläggning
ar bestod av ett 90-tal härdar/härdrester, gropar 
samt koncentrerat till boplatsens östra och väst
ra utkanter ett 50-tal anläggningar med rödfär
gad sand. I anslutning till dessa rödfärgningar 
fanns ett flertal härdar och gropar med slagg och 
bränd lera. Anläggningarna och fynden kan sät
tas i samband med järnhantering på platsen.

FYND: keramik, slagg.
DATERING: romersk järnålder.

ST KÖPINGE SN, LILLA KÖPINGE 6:91 
Fältarbetsledare: Anders Löfgren
Undersökningen utfördes med anledning av pla
nerade anläggningsarbeten inom Köpingebro 
Sockerbruks område.
Den aktuella ytan, ca 12 000 m2, bestod av ett 
låglänt område med gammal åkermark som 
gränsade mot Nybroån i öster. På höjden i väster 
låg den plats som omfattades av 1984 års arkeo
logiska undersökning. Vid detta tillfälle doku
menterades ett flertal långhus från yngre järnål
der samt vikingatida grophus. Med ledning av 
provundersökningen avbanades ca 3 000 m2 av 
matjorden med maskin. Övriga ej undersökta 
ytor har utgjorts av sankområden eller tidigare 
urschaktade partier. Huvuddelen av undersök
ningen kom att omfatta ett 1 000 mz stort områ
de på en svag förhöjning inom den avbanade 
ytan. På denna kulle fanns delar av äldre kultur
lager och huslämningar.
Direkt under gräset låg rester av ett hus från 
1600/1700-tal. Två stenskodda brunnar och frag
ment av sentida hus vittnar om den eftermedelti- 
da bybildning som funnits på platsen. Flera av 
husen finns utmärkta på kartor från 1700-talet.

Keramik, främst s k vendiskt svartgods i kultur
lagret på kullen daterar detta till 1000/1100-tal. I 
kulturlagret fanns rester av en 6,5 m bred rek
tangulär byggnad. I väster har huset bestått av 
en i det närmaste kvadratisk del med kraftiga 
stolphål. Husets grundplan samt fynd av ven
diskt svartgods i stolphålen gör att det prelimi
närt kan hänföras till övergången mellan vi
kingatid och tidig medeltid. Två långsträckta 
gropar utmed husets långsidor visade sig inne
hålla avfallsrester i form av keramik, ben och 
lerklining. Tre grophus omfattades av undersök
ningen. Två av dessa har använts som vävstugor. 
Över den sterila sanden fanns rester av ett äldre 
”kulturlager”. Delar av detta maskinsållades 
och visade sig förutom vendiskt svartgods inne
hålla spånfragment och enstaka skärvor av tratt- 
bägarkeramik från yngre stenåldern. Inga an
läggningar har direkt kunnat knytas till detta 
äldsta skede. Enstaka härdar i de västra partier
na och i norr mot åsidan tyder på att platsen ut- 
yttjats under lång tid. Från de eftermedeltida 
lämningarna har profiltegel, kritpipor, knappar, 
keramik och ett mynt tillvaratagits.

FYND: Lösfynd: spån, tvärpil, keramik, yxfrag- 
ment. Från grophusen: sländtrissor, vävtyngder, 
nålbrynen, glas- och bärnstenspärla, vendiskt 
svartgods. Från stolphålen: vendiskt svartgods, 
äldre rödgods, myntfragment? Övrigt: slagg, na- 
vare, bearbetat ben, kamskenor, djurben, ler
klining, nitar, spikar.
DATERING: Lösfynd: yngre stenålder. Grop
husen: 1000/1100-tal. Stolphålen: tidig medeltid/ 
högmedeltid. Övrigt: vikingatid/tidig medeltid.

ST KÖPINGE SN,
LILLA KÖPINGE 6:91, 8:15 
Fältarbetsledare: Anders Löfgren
Undersökningen företogs med anledning av att 
en magasinsbyggnad skulle uppföras vid socker
bolagets foder- och bränsleanläggning i Köpinge
bro.
Den aktuella ytan var belägen ca 400 meter väs
ter om Nybroån. I området har tidigare flera ar
keologiska undersökningar genomförts. I sam
band med dessa har lämningar och fynd från 
yngre stenålder och fram till våra dagar visat att
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platsen under lång tid varit aktuell för mänsklig 
aktivitet och bosättning.
Ca 3 200 m2 (80x40 m) banades av med grävma
skin. Påförda jordmassor innebar att mat jords
lagret på sina håll var upp till 0,9 meter tjockt. 
261 anläggningar undersöktes. 80 av dessa be
stod av härdar/härdrester. Plogen hade på sina 
ställen gått så djupt att flera av härdarna i det 
närmaste var bortodlade. Två st 30 m2 stora och 
0,1-0,2 m tjocka partier med kulturlager ma- 
skinsållades. Övriga anläggningar bestod av gro
par och stolphål. Fynden tyder på att platsen ut
nyttjats redan under yngre stenålder. Det bo
platskomplex från århundradena kring Kr f, vars 
östra begränsning erhölls vid den arkeologiska 
undersökningen innehöll bl a ett mindre ca 10 m 
långt hus i väst-östlig riktning, samt ett hus med 
nedsänkt golvnivå.

FYND: senneolitisk keramik, delar av två skaf- 
hålsyxor, fragment av en slipad flintyxa, flintav
slag, en knacksten.
DATERING: yngre stenålder (bronsålder). 
FYND: keramik, slagg, maisten, lerklining. 
DATERING: förromersk järnålder/romersk 
järnålder.

ST KÖPINGE SN,
LILLA KÖPINGE 6:91 M FL 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin
Sockerbolaget planerar att uppföra en ny fab
riksbyggnad på området, varför en provunder
sökning utfördes. Området är mycket fornmin- 
nesrikt, boplatser från hela järnåldern finns in
om en radie av ett par tre hundra meter. Stora 
Köpinge var en handelsplats under vikingatid- 
tidig medeltid. Även under sten- och bronsålder 
förekom aktiviteter inom området vilket bl a de 
många gravhögarna vittnar om.
I fastighetens centrala och nordliga delar fanns 
ett höj dparti, avgränsat i öster av vad som troli
gen en gång varit en bäck. På hela detta höj dpar
ti påträffades anläggningar i form av gropar, här
dar, rännor och stolphål. Boplatsen förefaller ha 
varit begränsad inom det som nu utgör exploate- 
ringsytan varav den upptar ungefär hälften. 
Jordmånen är sand och mellan matjordslagret 
och bottensanden finns fläckvis ett fly gjordsla

ger som troligen tillkommit på 1700-1800-talen. 
Detta lager var 0,2-0,3 meter tjockt.

FYND: keramik, slagg.
DATERING: romersk järnålder.

ST KÖPINGE SN,
VÄG NYBY - KABUSA 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Undersökningen utfördes med anledning av ett 
planerat vägbygge mellan skjutfälten vid Nybro 
respektive Kabusa. Stora Köpingebygden är rik 
på fornlämningar, både synliga som t ex storhö
garna och dolda överodlade gravar och boplat
ser. Flertalet av de flacka höj dpartierna som 
finns kring Nybroåns vattensystem har utnytt
jats till bosättning under förhistorisk tid. Under
sökningarna inför vägbygget koncentrerades till 
tre områden. Det östligaste, vid gränsen till Ka- 
busafältet, berörde en liten boplats från senare 
delen av yngre stenålder, boplatsen hänfördes 
till den s k stridsyxekulturen vars gravar inte är 
helt ovanliga medan däremot boplatserna är yt
terligt sällsynta. I området låg även en urnegrav 
från yngre bronsålder.
Nästa område började strax öster om vägsträck- 
ningens mitt och fortsatte ca 550 meter västerut. 
Vägen kommer här att gå alldeles söder om krö
net på ett öst-västligt orienterat höj dområde 
som under förhistorisk tid varit omgivet av bäck
ar och våtmarker. Detta höjdparti hade utnytt
jats av människor under tre längre perioder. En 
grav från bondestenålderns sista period påträffa
des i västra delen av området, ett något äldre 
husliknande stolphålskomplex låg strax väster 
om graven.
Tre långhus, fem grophus och en ugn härrörde 
från århundradena efter Kristi födelse, den sk 
romerska järnåldern. Under denna tid har troli
gen en liten by varit belägen i västra delen av om
rådet. Intensivast har bebyggelsen varit under 
yngre bronsålder då man under minst tre tillfäl
len byggt gårdar på höjden. Preliminärt kan 8- 
10 långhus dateras till perioden. Antagligen har 
det rört sig om återkommande bebyggelse av en- 
samgårdskaraktär. Sammanlagt undersöktes 
1 436 anläggningar varav de flesta var stolphål 
och mindre gropar, men även härdar, kokgropar
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och större gropar förekom förutom de ovan 
nämnda anläggningstyperna.

FYND: keramik, flinta, järnföremål, vävtyng- 
der, djurben, slagg m m.
DATERING: yngre bronsålder, romersk järn
ålder.

SYDGASPROJEKTET
Inom ramen för Sydgasproj ektet utfördes flera 
olika uppdrag under 1985. Dessa bestod av såväl 
inventeringsarbeten, provundersökningar som 
slutundersökningar. Huvuddelen av arbetet 
koncentrerades dock till slutundersökningen 
längs stamledningen för Sydgas II.

GRENLEDNING, ÖSTRA GREVIE - 
KÖPINGEBRO (steg 0)
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson
Arbetet syftade till att ge en översiktlig uppfatt
ning om fornlämningstätheten utmed de delar av 
ledningen där alternativa sträckningar kunde 
vara aktuella. Detta skulle göra det möjligt för 
uppdragsgivaren att i möjligaste mån undvika de 
fornlämningstäta områdena.
Två sträckor blev föremål för undersökning. 
Den ena utgjordes av ett 6 km långt avsnitt från 
en punkt söder om Anderslöv i Anderslövs sock
en till en punkt ca 1,3 km öster om Hönsinge i 
Grönby socken. Den andra utgjorde en 20 km 
lång sträcka mellan Hassle-Bösarp i Svenstorps 
socken och Öja i Öja socken. Inom bägge avsnit
ten fanns ett nordligt och ett sydligt alternativ för 
ledningen.
Arbetet bestod uteslutande av arkiv- och kart
studier. Någon rekognosering i fält har inte före
kommit. Hela sträckan kommer närmare att 
analyseras i en framtida förundersökning.

GRENLEDNING, INGELSTORP - 
KLIPPAN (steg 0)
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson
Arbetet syftade till att ge en översiktlig uppfatt
ning om fornlämningstätheten utmed den plane
rade ledningssträckan samt i möjligaste mån 
uppskatta den risk som kan föreligga att under 
mark dolda fornlämningar kan beröras. Arbetet 
bestod uteslutande av arkiv- och kartstudier. 
Allmänt sett kan sägas att huvuddelen av led
ningssträckan går genom områden där risken att 
förhistoriska lämningar skall beröras får bedö
mas som mycket liten. I närheten av Rönne å 
ändras dock bilden. Ett ökat antal registrerade 
fornlämningar samt topografiska förhållanden 
talar för att sannolikheten att under mark dolda 
fornlämningar kan beröras av schaktningsarbe- 
tena ökar. Hela sträckan kommer närmare att 
analyseras i en framtida förundersökning.

GRENLEDNING, INGELSTORP - 
KLIPPAN (steg 1)
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

Syftet med inventeringen var att föreslå områ
den längs den planerade ledningen där under 
mark dolda fornlämningar kunde misstänkas 
finnas. Arbetet bestod dels av arkiv- och kartstu
dier, dels rekognosering i fält. Kriterier som ge
ologiska förutsättningar, topografi, närhet till 
vatten etc analyserades utmed den ca 15 km 
långa sträckan.
Fem punkter utvaldes som lämpliga provunder
sökningsområden .
Provundersökningarna (steg 2) kommer att ut
föras genom matjordsavbaningar med grävma
skin försedd med släntskopa.

GRENLEDNING, INGELSTORP- 
KLIPPAN (steg 2)
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér
Syftet med provundersökningen var att konsta
tera förekomsten av eventuella fornlämningar 
och deras omfattning längs den planerade gren-
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Fig 2. Sydgasledningens sträckning genom västra Skåne. Numren representerar de platser utmed gasledningen 
där arkeologiska utgrävningar utförts under 1985.
The alignment of the Sydgas pipeline through west Scania. The numbers denote the localities along the gas pipeline 
where excavations took place in 1985.
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ledningen till Klippan. Utgångspunkten var den 
tidigare gjorda inventeringen, där 5 punkter an
givits som sannolika områden för bebyggelse el
ler begravningar.
De provundersökta områdena låg i kuperad ter
räng. Jordmånen var huvudsakligen lera. På 
punkten 4 (K 4) fanns dock en svag förhöjning 
med sand. Där påträffades på en sträcka av 75 
meter ett kulturlager, som var ca 2 dm tjockt. 
Dessutom kunde härdar och gropar påvisas.
På de övriga områdena påträffades inga forn- 
lämningar.
FYND: keramik, flinta.
DATERING: yngre bronsålder?

GRENLEDNING, RÖNNEÅ- 
KLIPPAN (steg 2)
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér
Provundersökningen utfördes på grund av vissa 
justeringar och kompletteringar av grenledning
ens läge (Ingelstorp - Klippan). Inom området 
finns ett flertal synliga och registrerade fornläm- 
ningar, därför befarades att ej kända fornläm- 
ningar skulle kunna beröras av den planerade 
gasledningen. Trakten består av småkuperad 
terräng med Galgabäcken som närmaste vatten
drag. Jordarten bestod huvudsakligen av lera 
men på en sträcka av ca 170 meter fanns det ett 
sandområde, där det påträffades boplatsläm
ningar. Ett tjugotal anläggningar registrerades i 
form av gropar, härdar och stolphål. Anlägg
ningarna var fyndtomma men att döma av bo
platsens läge skall den möjligen dateras till 
bronsålder - äldre järnålder.

FYND: -
DATERING: bronsålder - äldre järnålder.

STAMLEDNING SYDGAS II, 
STRÖVELSTORP - ÖSTRA KARUP 
(steg 2)
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson
Syftet med provundersökningen var att konsta
tera förekomsten av eventuella fornlämningar

och deras omfattning längs den planerade gas
ledningen. Utgångspunkten för arbetet var den 
tidigare gjorda inventeringen där 35 punkter 
mot bakgrund av vissa kriterier ansågs sannolika 
områden för bebyggelse eller begravningar. I 
samband med justeringar av ledningens place
ring i terrängen reducerades antalet punkter till 
31st.
Arbetet utfördes genom att sökschakt grävdes 
med maskin utrustad med släntskopa.
På 5 av de 31 punkterna konstaterades fornläm
ningar (punkt 7,18,19, 31 och 32). På punkterna 
7 och 32 förekom endast enstaka härdar vilka in
te närmare kunde dateras. Anläggningarna do
kumenterades och någon ytterligare undersök
ning kan inte anses vara nödvändig.
På punkterna 18, 19 och 32 förekom mer omfat
tande lämningar. Punkt 18 och 19 utgör tillsam
mans ett boplatsområde från järnåldern med 
förekomst av härdar, gropar, stolphål och kul
turlager innehållande keramik. 1 norra delen av 
området förekommer gravrösen och stensätt- 
ningar som berörs av de planerade ledningsarbe- 
tena.
På punkt 32 förekommer lämningar i form av 
gropar och härdar. Dessa kunde vid provunder
sökningen inte närmare dateras, men förekom i 
ganska stor omfattning.
FYND: keramik.
DATERING: äldre järnålder.

STAMLEDNING SYDGAS II,
PUNKT 18 OCH 19 (steg 3),
TÅSTARPS SN, GÅNARP 6:1, 3:27 
Fältarbetsledare: Anders Löfgren

Undersökningen föranleddes av att Sydgaspro- 
jektets stamledning för naturgas kommer att 
passera genom det aktuella området. Undersök- 
ningsytan var belägen sydost om Ekebjärsknall, 
på en nivå mellan 50-60 möh. På och invid 
Ekebjärsknall, som består av en långsträckt ek- 
bevuxen moränhöjd, finns tre stycken registre
rade gravhögar (R 4-6). Jordmånen består av 
sandblandat grus med inslag av sten. Senare ti
ders odlarmödor avtecknar sig i form av flera 
långsträckta och välbyggda stengärdesgårdar. 
Naturgasledningen skär delvis igenom ett 34 000
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m2 stort område med fossil åkermark. I samband 
med den arkeologiska undersökningen kartera
des området och ett tjugotal åkerterrasser och 
odlingsrösen registrerades i omgivningarna. 
Undersökningsområdet utgjordes av ett 250 me
ter långt schakt med en största bredd av 25 me
ter. Av de drygt 300 anläggningar som blev synli
ga efter matjordsavbaningen bestod knappt 
hälften av härdar. Parvis ställda stolphål i öst
västlig riktning utgör rester av två mindre hus. 
Fynd av hushållskeramik och en vävtyngd date
rar husen till äldre järnålder. En grop, diam 1,2 
m, har tolkats som en ugnsrest i samband med 
järnframställning. En omfattande vattensållning 
och flotering av innehållet i anläggningarna har 
utförts. Detta har inneburit att ett stort antal kol 
och makroprover tillvaratagits för vidare analy
ser. Fosfatprover har tagits bland annat för att 
utröna boplatsens utbredning mot väster. I bo
platsområdets södra del var matjordsskiktet ca 
0,6-0,7 meter tjockt. På en yta av 130 m2 spara
des därför ett 0,3 m tjockt lager över den sterila 
sanden. Denna yta delades sedan in i rutor om 
2x2 meter och maskinsållades. I schaktets norra 
del låg ett stenröse, diam 8 m. På röset som låg i 
moränsluttningen växer en stor ek. Eftersom 
trädet skall sparas vid kommande markarbeten 
undersöktes endast de västra delarna av stenrö- 
set. Fynd av slagg och keramik i stenfyllningen 
tyder på att anläggningen är ett förhistoriskt 
odlingsröse och eventuellt samtida med boplat
sen.

FYND: keramik, lerklining, flinta, slagg, väv
tyngd, bryne, diverse järnfragment och bitar av 
lerblock.
DATERING: äldre järnålder.

STAMLEDNING SYDGAS II,
PUNKT 33 (steg 3), ÖSTRA KARUPS SN, 
KARUP 2:2, GRÄSRYD 1:14 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

Undersökningen utfördes för att Sydgasprojek- 
tets stamledning för naturgas planeras passera 
genom det aktuella området. Den undersökta 
ytan var belägen norr om Hallandsåsen, ca 150 
meter öster om Östra Karups kyrka. Platsen ut
görs av sandbunden åkermark. Ett flertal fasta 
fornlämningar finns i närheten, bland annat hö

gar och domarringar. Undersökningsområdet 
utgjordes av ett 245 meter långt schakt med en 
största bredd av 25 meter. Vid matjordsavba
ningen framkom 318 anläggningar i form av 
stolphål (bland annat husrest), gropar och här
dar. Av huset återstod den södra och östra vägg
rännan, hål efter väggstolpar samt takbärande 
stolpar. Stora delar av huset ligger under den nu
varande motorvägen. Inga daterande fynd på
träffades i huset eller i anläggningarna som var 
knutna till det.

FYND: keramik, flinta.
DATERING: yngre stenålder, yngre bronsål
der.

TRELLEBORG, ALGATAN M FL 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson
Med anledning av schaktning för naturgasled
ning i Trelleborg utfördes arkeologiska under
sökningar och antikvarisk kontroll av på förhand 
utvalda sträckor som berörde det medeltida 
stadsområdet samt delar av en tidigare okänd 
boplats från yngre bronsålder. Boplatslämning
arna från yngre bronsålder påträffades på V 
Vemmerlöv 16:3 norr om Trelleborgs stad. I det 
0,8 meter breda schaktet dokumenterades 7 gro
par, en härd samt en brunn. Fynden utgjordes av 
keramik.
Inom det medeltida stadsområdet uppgick 
schaktbredden till ca 0,5 meter. Schakten gräv
des i befintliga gator och trottoarer. Schaktning- 
arna ägde rum under övervakning i Algatan, 
Flockergatan, Ehrenbuschgatan, samt delar av 
Gamla Torg och Bryggargatan. I de två först
nämnda gatorna samt på Gamla Torg förekom 
kulturlager samt äldre gatubeläggningar bestå
ende av sk knadder. Fynd av hästskor, medelti
da och eftermedeltida keramik förekom. Dess
utom påträffades utmed Algatan vikingatida 
lämningar bestående av ett grophus samt delar 
av kulturlager innehållande vikingatida kera
mik. Utmed Ehrenbuschgatan förekom kultur
lager samt tjocka fyllnadslager som förts ut över 
en numera försvunnen damm. Utmed Bryggare
gatan kunde kulturlager konstateras vid sydväst
ra delen av kv Kråkvinkeln. Längre norrut före
kom endast tunna omrörda lager.
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Öster om det medeltida stadsområdet följdes 
schaktningarna även förbi fornlämning nr 1, en 
borttagen gravhög från yngre bronsålder (Gläd
jebacken). Inga fornlämningar kunde konstate
ras i det upptagna schaktet.
FYND: keramik, hästskor.
DATERING: yngre bronsålder, vikingatid, me
deltid, nyare tid.

TRELLEBORG; KV ÖSTREBRO NR 30 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson
Provundersökningen föranleddes av planerad 
nybyggnation.
På fastigheten omedelbart norr om den aktuella 
exploateringsytan har tidigare påträffats spår ef
ter Österbäck, ett numera försvunnet vatten
drag som österut begränsat det medeltida Trelle
borgs stadsområde. Undersökningen inriktades 
därför på att i första hand försöka fastställa om 
den planerade byggnationen skulle beröra Ös
terbäck. Tre provschakt med en sammanlagt 
längd av 25 meter grävdes över den planerade 
byggnadsytan. Två av schakten berörde endast 
sentida källarschakt. Ingen ursprunglig steril ni
vå påträffades här. I det tredje schaktet påträffa
des under ca 1,0 meter sentida raseringslager, ett 
grått sandigt lager med mycket lite inslag av 
djurben och tegelflis. Lagret som var ca 0,4 me
ter tjockt låg avlagrat direkt ovanpå strandgru
set (ca 0,60 m ö h). Lagret kan betecknas som ett 
äldre ”marklager” utan nämnvärda inslag av 
kultur jord. Lagrets ålder gick ej att fastställa. 
Några spår efter Österbäck kunde inte konstate
ras. Denna kan möjligen ha en något västligare 
sträckning och löpa under nuvarande trottoaren 
till Kontinentgatan eller under själva gatan.
FYND: - 
DATERING: -

VALLEBERGA SN, KÅSEBERGA 14:87 
Fältarbetsledare: Anita Esping Bodén
Vid ett VA-schakt i NÖ Kåseberga påträffades 
133 anläggningar utgörande härdar och härdgro

par samt 3 recenta gropar. Det berörda området 
låg i gammal åkermark som ständigt utsätts för 
jord- och sandflykt. Ovanför anläggningarna 
fanns ett mörkfärgat sandlager, som eventuellt 
antagits vara ett kulturlager, men som var en 
gammal marknivå. Inga fynd förutom träkol 
från två av härdarna påträffades. Vid en tidigare 
besiktning påträffades dock ett neolitiskt flint
borr i det förmodade ”kulturlagret".
FYND: kol.
DATERING: förhistorisk tid.

VÄLLUVS SN, VÄLLUV 6:1, 11:2 
Fältarbetsledare: Anders Löfgren
Provundersökningen föranleddes av en plane
rad distributionsledning för naturgas till Bårslöv 
(se även Bårslövs sn).
Den nu genomförda undersökningen omfattade 
punkterna 3 och 4. Dessa är belägna söder re
spektive öster om Välluvs kyrka. Punkt 5 kom
mer att undersökas senare. Entreprenören har 
föregripit den arkeologiska provundersökning
en genom att bana av delar av de aktuella prov
ytorna (totalt ca 4 000 m2). De återstående par
tierna har emellertid räckt för att fastställa den 
arkeologiska situationen. Punkt 3 omfattar ett 
150 meter långt och 1,2 meter brett schakt söder 
om Välluvs kyrka. I schaktet fanns ett tiotal gro
par och stolphål av förhistorisk karaktär. I den 
största gropen gjordes fynd av bland annat ven- 
diskt svartgods. Denna keramik kan grovt date
ras till 1000/1100-tal. Eftersom arbetsområdet 
beräknas bli 10 meter brett grävdes ett 45 meter 
långt schakt i södra kanten. Det faktum att få an
läggningar fanns i detta schakt och det topogra
fiska läget talar för att huvuddelen av bebyggel
sen finns att söka norr om det undersökta områ
det.
Punkt 4. Schaktet (91 meter långt och 1,2 meter 
brett) ligger på östsidan om den platå där bebyg
gelsen konstaterats. Då endast en härd fanns i 
schaktet och en kartering av de avbanade ytorna 
gav ett magert resultat kommer punkt 4 ej att 
omfattas av vidare undersökning.

FYND: Punkt 3: lerklining, ben, keramik. 
DATERING: vikingatid/tidig medeltid.
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VÄSTRA INGELSTADS SN,
V INGELSTAD 27:1 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér
Med anledning av planerad grustäkt på fastighe
ten V Ingelstad 27:1 företogs en provundersök
ning. Med en grävmaskin upptogs fem schakt. I 
schakt I påträffades två härdar. I schakt III och 
IV fanns två härdar, en i vardera schaktet. 
Schakt II och V var fyndtomma. Samtliga an
läggningar undersöktes. De var fyllda med skör
bränd sten och sotig sand. Två av härdarna inne
höll även kolfragment, men i övrigt var anlägg
ningarna fyndtomma.

FYND: kol, flinta.
DATERING: bronsålder?

VÄSTRA KARABY SN, ÅLSTORP 4:1 
Fältarbetsledare: Anders Löfgren
Undersökningen genomfördes med anledning 
av en planerad grustäkt på fastigheten och utgör 
en komplettering till den provundersökning som 
utfördes i mars 1984. Tre stycken större sam
manhängande provytor banades av med hjälp av 
maskin och handschaktades ned till steril sand. 
Vissa ytor sållades i rutor om lxl meter. Trots 
detta gjordes få fynd. Dessa bestod av några 
flintavslag samt två stycken keramikskärvor. 
Anläggningarna utgjordes av gropar och en 
härd.
Som förlängning till det östligaste av fjolårets 
provschakt grävdes två schakt i nord-sydlig rikt
ning. I ett av schakten framkom en större härd
grop med skörbränd sten. I härdgropen låg en 
fragmentarisk bit av en underliggare till en mai
sten.
Trots att provytor och schakt kommit att beröra 
topografiskt intressanta områden har få fynd 
gjorts. De gropar och härdar som påträffats har 
legat utspridda i terrängen, dock med någon 
koncentration till de höglänta partierna. En när
mare datering än till förhistorisk tid - troligen 
stenålder kan för tillfället inte göras. Kolprov 
från en av härdarna skulle eventuellt kunna be
kräfta en sådan datering.

FYND: keramik, flinta, kol.
DATERING: stenålder?

VÄSTRA KARABY SN, ÅLSTORP 15:1 
Fältarbetsledare: Anita Esping Bodén
Ålstorp 15:1, V Karaby sn utgörs av en förhöj
ning, bestående av sand och grus, som sluttar 
mot norr och nordväst. Området har använts 
som plantskola för granar. För att erhålla en för 
granplantering bättre miljö planeras en grustäkt 
för att komma närmare grundvattennivån. Vid 
provundersökningen i dec -84 påträffades några 
härdar och gropar på området, vilket föranledde 
vidare undersökning. Inga daterbara fynd på
träffades då. Vid den nu aktuella undersökning
en avschaktades en 20x40 m stor yta med hjälp 
av en grävmaskin. Sammanlagt påträffades 20 
anläggningar - 12 gropar, 3 härdar, 1 stolphål 
och 4 ”rännor" varav 2 var klart recenta. Mat- 
jordslagret är mycket tunt och uppgår sällan till 
mer än ca 15 cm. Detta gör det troligt att många 
anläggningar blivit bortplöjda. Den sterila mar
ken är full av tydliga plogspår. I endast två av an
läggningarna påträffades träkol och flinta. Ty
värr är det för närvarande omöjligt på grund av 
det torftiga fyndmaterialet att närmare tidsbe
stämma boplatsresterna.
FYND: kol, flinta.
DATERING: stenålder?

YSTAD, KV CARL NR 3 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson
Inom den aktuella exploateringsytan grävdes ett 
ca 5 m2 stort provschakt. De översta lagren ma- 
skingrävdes medan de undre delvis grävdes för 
hand. Undersökningsytan karakteriseras av en 
skiktad lagerföljd där humösa, kulturpåverkade 
sandlager ligger varvade med sterila sandlinser 
och tunna lerhorisonter. Lagren innehöll inga 
daterande föremål utan endast spridda djurben 
och enstaka järnspik. Ca 1 meter under mark
ytan påträffades en hörna till ett med syllstenar 
uppbyggt hus. Inga daterande föremål påträffa
des i anslutning till huset, men omgivande lagers 
karaktär och jämförelser med de tidigare gräv- 
ningsresultaten inom kvarterets södra del talar 
för att en datering av huset till medeltid är trolig. 
Bottensanden låg på ca 2,60 möh.

FYND:-
D ATE RING: medeltid?
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YSTAD, KV ZISKA 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson
Vid dräneringsarbeten utmed västra långsidan 
av Maria Munteskolan i kv Ziska påträffades en 
stenläggning på ca 1,5 meters djup. Efter anmä
lan från arbetsföretaget genomfördes en arkeo
logisk undersökning. Stenläggningen var kraf
tigt söndergrävd av äldre rörledningsschakt in
om området. De bevarade delarna tolkades som 
resterna efter en gårdsplan vilken av fynden att 
döma bör dateras till 1500/1600-tal. Stenlägg
ningen överlagrades delvis av ett raseringslager 
innehållande tegel, lerklining, sot och kol. Över 
detta lager förekom endast påförda massor till 
en tjocklek av ca 1,20 m.
Stenläggningen vilade på ett kulturlager från 
1200/1300-tal innehållande bland annat två 
mynt, äldre rödgods samt stengods. Härunder 
låg ett svagt kulturpåverkat sandlager med en
staka inslag av djurben. Steril sand låg på +1,10 
möh.
Nuvarande markyta på +3,40 möh.
FYND: keramik, mynt, djurben.
DATERING: 1200/1300-tal.

ÖSTRA TORPS OCH LILLA ISIE SNR, 
VA-ledning, SMYGEHAMN - 
SIMMERMARKEN 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson
Med anledning av planerad VA-schaktning mel
lan Smygehamn och Simmermarken provunder- 
söktes tre områden (område 1-3).
Område 1. (Ö Torp 39:28). Sammanlagt grävdes 
115 m provschakt med grävmaskin. Inga anlägg
ningar eller kulturlager påträffades.
Område 2. 285 m långt öst-västligt schakt norr 
om fornlämning nr 25 i Ö Torps sn. Fl 25 utgörs 
av en skelettgrav samt flintyxa påträffade i en 
gammal grustäkt. Provschaktet passerade en 
höjdplatå som åt öster gränsade ned mot ett våt
marksområde. Inga anläggningar eller kulturla
ger påträffades. Fynd av slagen flinta i ploggång
en tyder dock på att en begränsad, numera helt 
bortplöjd boplats kan ha funnits på platån. 
Område 3. Fem provschakt med en sammanlagd

längd av 510 m grävdes omedelbart norr om 
kustvägen mellan Trelleborg och Ystad. Prov
schakten berörde de sydligaste delarna av forn
lämning 24 och 26 i Ö Torps sn samt fornlämning 
21 i L Isie sn. Dessa fornlämningar utgör ett sam
manhängande boplatsområde.
Vid fornlämning 24 och 26 påträffades inga an
läggningar eller fynd, men vid fornlämning 21 
påträffades och undersöktes 43 anläggningar 
från vendeltid/vikingatid. Schaktet breddades 
här till 4-5 m och kom således att omfatta hela 
det område inom vilket de planerade VA-schakt- 
ningarna skulle beröra fornlämningen. De på
träffade anläggningarna bestod av en fyndtom 
skelettgrav, fyra grophus, härdar, gropar samt 
enstaka stolphål. Ett av grophusen har sannolikt 
använts som bronsgjutarverkstad, vilket fynd av 
gjutformar samt slagg antyder. I de övriga grop
husen påträffades bland annat sländtrissor och 
vävtyngder vilket tyder på att dessa haft funktio
ner av vävstugor. Undersökningsområdet som 
ligger knappt 200 m från strandkaten ligger på 
den sydligaste delen av en flack höjdrygg/slutt- 
ning som ett 20-tal meter längre åt söder övergår 
i lågt liggande strandängar. Den centrala delen 
av boplatsen ligger sannolikt 50-100 meter läng
re åt norr.
FYND: balansvåg av brons, järnföremål, slagg, 
vävtyngder, sländtrissor, gjutformar, kamfrag
ment, bearbetad horntagg, keramik, brynen, 
slipsten.
DATERING: vendeltid/vikingatid.

ÖSTRA VEMMENHÖGS OCH 
TULLSTORPS SNR, INTILL FORNL 4 
M FL
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

I exploateringssyfte grävdes 14 st ca 12 m2 stora 
gropar.
Sex av groparna var belägna i direkt anslutning 
till FL 4, 5 och 6 i Östra Vemmenhögs sn. Forn- 
lämningarna utgörs av stora gravhögar från 
bronsålder. Väster om dessa högar har flera 
flintföremål, bland annat dolkar påträffats. En
dast två anläggningar påträffades. Den ena ut
gjordes av en fyndtom härdgrop. Den andra av
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en nedgravning innehållande ett fåtal flintav
slag. En flintskrapa påträffades som lösfynd.

FYND: -
DATERING: förhistoria.

Södermanland

BERGSHAMMARS SN, BLACKST A, 
INVID FORNL 9 
Fältarbetsledare: Sonja Wigren
Södra anslutningsvägen till den blivande servi
ceanläggningen Nyköpings Bro går i anslutning 
till det impediment där fornl 9, ett gravfält, är 
beläget. Med anledning härav har släntning mot 
gravfältet skett under antikvarisk kontroll. För
utom jordfasta stenar fanns här, från den intill- 
liggande åkern, upplagda odlingsstenar. Åker
marken, där ett rörschakt grävdes, bestod av le
ra under myllan.

FYND: - 
DATERING: -

BLACKSTA SN ”ÅLSPÅNGA- 
VADSBRO”
Fältarbetsledare: Sonja Wigren
Med anledning av uppgift om platsen för en 
tingsplats inom vägområdet, väg 221 (f d 58) Ny- 
köping-Flen, delen Ålspånga-Vadsbro, har en 
provundersökning utförts. Fem schakt, mellan 
14 och 16 m långa grävdes med ca 5 m mellan
rum. Endast lera framkom under matjorden. 
Samtidigt dokumenterades en milstolpe, fornl 
57 i Blacksta sn. Stolpen kommer att uppsättas i 
samarbete med vägverket, sedan vägen färdig
ställts.

FYND: - 
DATERING: -

BOTKYRKA SN, HÅGELBY 1:3, 
FORNL 268
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand,
Per Gustafsson
I samband med utbyggnad av Finkmossevägen i 
södra delen av Botkyrka sn, påträffades delar av 
ett människoskelett. Härvid utfördes en arke
ologisk undersökning och en antikvarisk kon
troll . Fyndplatsen är belägen 50 m norr om en re
gistrerad stenåldersboplats (fornl 268). Under
sökningen omfattade tre skelettgravar. Två av 
dessa var människogravar, den tredje var en 
djurgrav. De två skeletten av människa låg i me
terdjupa schakt, fyllda med sotblandad sand. I 
den sotblandade sanden påträffades eldskadade 
järnfragment, skärvor av grönt glas och kruk- 
skärvor (rödgods) samt brända ben. I den ske- 
lettgrav som inte skadats vid vägarbetet låg kra
niet vänt med hjässan mot kroppens halsparti 
vilket tyder på att huvudet huggits (?) av krop
pen före begravningen. Skelettgravarnas ytskikt 
sammanföll med ett sotlager, vilket syntes i hela 
den nordöstra väghalvan, längs en 12 m lång 
sträcka. I sotlagret förekom förkolnad torv och 
träkol. Ett par koncentrationer av brända ben 
framkom också.
Vid slutbesiktning av platsen syntes ett slaggla
ger i den nordvästra vägslänten. Slaggen låg in
bäddad i grusmassor på en stratigrafiskt högre 
nivå än övriga fynd, vilket kan tyda på att den är 
yngre än dessa.
Vid schaktningen genom stenåldersboplatsen 
påträffades ett kvartsavslag.

FYND: järnnyckel, järnfragment, grönt glas 
och rödgods.
DATERING: troligen 1500-1600-tal.

GRÖDINGE SN, ISELSTA 1:2,
FORNL 394, 480 
Fältarbetsledare: Karin Äijä

På grund av rasrisk (grustag) undersöktes en 
grav inom fornl 394. I graven, en oregelbunden 
stensättning, som var 4 m i diam påträffades rik
ligt med brända ben och krukskärvor. Ett ca 200 
m långt vattenledningsschakt hade dragits från 
gravfältet till en s k trefaldighetskälla, fornl 480.
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+ Y 823

Fig 3. Undersökningen av en skelettgrav på fornl 268, Botkyrka sn, visade att huvud och kropp nedlagts åtskilda. 
Ett resultat av avrättning genom halshuggning? Obs, träresterna i knähöjd.
The excavation of an inhumation burial showed that the head and body had been deposited separately. A result of 
execution by beheading?
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I samband med detta vältes en rest sten och tor
ven skalades av i kanten på två gravar. Dessa 
skador åtgärdades. Det ursprungliga läget för 
den resta stenen är dock osäkert. Schaktmassor 
intill källan planades ut. De skadade ytorna 
täcktes med matjord. Mellan källan och gravfäl
tet jämnades schaktmassorna ut på de mest om
rörda ytorna.
FYND: krukskärvor, brända ben.
DATERING: troligen äldre järnålder.

GRÖDINGE SN, MALMBRO 1:1, 
NOLINGE 3:3, 3:11, 3:12 
FORNE 524, 527, 532 
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand,
Eva Olsson
Med anledning av anläggande av golfbana inom 
område med ett flertal kända stenåldersboplat- 
ser, utfördes en mindre provundersökning. 
Provundersökningen inriktades på att försöka 
fastställa karaktären på de ytor som direkt skulle 
övertäckas. Provundersökningen utfördes kring 
fornl 527 och 524 samt mellan fornl 524 och 532. 
Delar av norra delen av fornl 524 var ej tillgäng
liga då exploteringen redan påbörjats där. I om
rådet mellan fornl 524 och 527 framkom en an
läggning samt fynd av keramik, kvarts, grönsten 
mm, varför området bör tolkas som en samman
hängande fornlämning. Vid provundersökning
en framkom vid fornl 524 härdar, skärvstens- 
samlingar, avslag av grönsten, flinta och kvarts. 
Fynd och anläggningar framkom även strax 
nordost-ost om, på ekonomiska kartan, marke
rat fornlämningsområde. Vid provundersök
ningen vid fornl 527 påträffades kulturlager, ke
ramik, avslag av flinta och grönsten samt brända 
ben. Största fyndmängd finns inom det s k ”cent
ralområde”, som markerats på ekonomiska kar
tan, men kulturlagret framkom nordost därom. 
Söder om fornl 527, nordväst om fornl 553 fram
kom inga fynd.

FYND: keramik, avslag av flinta, kvarts, grön
sten och brända ben.
DATERING: tidigneolitisk - mellanneolitisk 
tid, 3000-2000 f Kr.

HUDDINGE, BOTKYRKA, 
GRÖDINGE, YTTER JÄRN A, 
ÖVERJÄRNA, HÖLÖ SNR, 
FLEMINGSBERG - JÄRNA, 
”GRÖDINGEBANAN"
Fältarbetsledare: Benet Elfstrand,
Eva Olsson, Agneta Åkerlund, Karin Äijä

Då Statens Järnvägar planerar en ny järnväg 
mellan Flemingsberg och Järna har bansträck- 
ningen inventerats under försommaren. Sam
manlagt har 19 platser med säkra och osäkra 
fornlämningar registrerats. Dessa utgöres av 
fem stenåldersboplatser, både tidigare kända 
och nyupptäckta, sex nyupptäckta boplatsytor 
och tänkbara boplatslägen från bronsåldern och 
järnåldern, fem stensättningsliknande lämning
ar och osäkra stensättningar i ensamlägen och en 
fyrsidig stenpackning (möjligen husgrund) samt 
två milgropar på samma plats och en milbotten.

FYND: slagen kvarts, keramik.
DATERING: stenålder.

HUDDINGE SN, MASMO, FORNL 132 
Fältarbetsledare: Eva Olsson
Undersökningen berörde en del av en stenål- 
dersboplats. Den utfördes för att få information 
om ett tidigare ej undersökt område som delvis 
överhöljts. Åtta kvadratmeterstora rutor hand- 
grävdes i området intill den överhöljda delen av 
fornlämningen. Undersökningen inriktades på 
att få fram information kring lager, skikt och 
eventuella nedgrävningar samt att säkerställa 
material för ytterligare termoluminiscensdate- 
ringar. Vid undersökningen påträffades kultur
lager och avfallsgropar samt rikligt med keramik 
och en del brända och obrända ben, slagen 
kvarts och delar av grönstensyxor. Det under
sökta området dateras preliminärt till mellan
neolitisk tid (2500-2000 f Kr) samt eventuellt se
nare.

FYND: delar av grönstensyxor, keramik, slagen 
kvarts och ben.
DATERING: mellanneolitisk tid och eventuellt 
senare.
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Med anledning av nybyggnad av bostadshus in
om fornlämningsområde har en antikvarisk kon
troll utförts. Huset byggs på gammal grund och 
ingen schaktning var aktuell. Schaktning för käl
lare öster därom berörde ej fornlämningen. Här 
låg påförda massor, en väg och marken intill har 
tidigare planerats och odlats. Tomten gränsar till 
och sträcker sig delvis in i fornlämningsområdet 
i norr-nordost och eventuellt i väster.

FYND: - 
DATERING: -

JÄDERS SN, HYVENA 1:11, INVID
FORNE 12
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

JÄDERS SN, RAMSUNDET, FORNE 39 
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand
Provundersökning föranledd av ett nytt brobyg
ge över Ramsundet, inom skyddsområdet för 
fornl 39 i läders sn och fornl 28 i Sundby sn. På 
nordöstra sidan av ån upptogs ett ca 34 mI 2 stort 
och 1,5 m djupt schakt för ena brofästet. I schak
tet kom fyllnadssten och grus. I ena kanten av 
schaktet fanns lera och ett mindre stycke trä. 
Brofästet på sydvästra sidan om ån, fornl 28 i 
Sundby sn, har ännu ej varit föremål för antikva
risk kontroll.

FYND:- 
DATERING: -

KILA SN, GAMMELSTA 43 
Fältarbetsledare: Sonja Wigren
I samband med E4:ans utbyggnad vid Gammel-
sta i Kila sn har antikvariska kontroller utförts 
vid två tillfällen. Den första kontrollen gjordes
vid matjordsavbaningen i en sydvästsluttning 
med anledning av det tänkbara boplatsläget. En
dast lera framkom under myllan. Den andra 
kontrollen skedde ett 100-tal meter österut i syd
sluttningen mot Kilaåns dalgång. Vid provgräv
ning, innan vägsträckningen flyttades norrut, 
framkom härdar. En boplats var tänkbar norrut

där terrängen var flackare. Här grävdes två öst
västliga schakt, varvid det påträffades en härd i 
vardera schaktet. Härden i det nordligaste 
schaktet var möjligen recent.

FYND:- 
DATERING: -

LILLA MALMA SN, MALMAHED, 
FORNL 49
Fältarbetsledare: Eva Olsson
I samband med antikvarisk kontroll vid ny drag
ning av vattenledningsschakt i Förrådsgatans 
förlängning framkom fynd från tidigneolitisk 
tid. En delundersökning av boplatslämningarna 
utfördes inom schaktet (bredd 1,5 m). Fynden 
utgörs av keramik, delar av slipade flint- och 
grönstensyxor samt grönstensavfall från yxtill- 
verkning. De är av samma typ som tidigare fram
kommit inom den sk Vråboplatsen på Malma- 
hed. Fynden låg i ljus sand, direkt under mat- 
jord/vägläggning. Fynden framkom i två kon
centrationer, sju respektive tio m i diam, vilka 
låg på ett avstånd av 25 m. Tidigare fynd i områ
det har legat i små koncentrationer på likartat 
sätt.

FYND: keramik, delar av slipade flint- och 
grönstensyxor.
DATERING: tidigneolitisk tid.

LILLA MALMA SN, MALMAHED, 
FORNL 49
Fältarbetsledare: Eva Olsson
Schaktning för elkabel utfördes under antikva
risk kontroll inom stenåldersboplatsen på Mal- 
mahed. Fynden i området framkommer ytligt i 
små koncentrationer och består av krukskärvor, 
stenavfall mm från tidigneolitisk tid, ca 3000- 
2600 f Kr.
Vid schaktningen av en ca 32 m lång och 0,5 m 
bred sträcka påträffades på ett ställe ett fåtal 
krukskärvor. Fynden framkom ytligt, under 
matjorden, inom ett område av ca 1 m storlek. 
Området undersöktes för hand utan att ytterli-
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gare fynd eller anläggningar påträffades, varef
ter schaktningen avslutades.

FYND: krukskärvor, stenavfall mm. 
DATERING: tidigneolitisk tid.

LUDGO, RUNTUNA, SPELVIKS SNR, 
ÖV SKÄLBY, ASPA, FORNL 28, 59, 60, 
61,62
Fältarbetsledare: Sonja Wigren
Med anledning av schaktgrävning för telekabel 
har antikvariska kontroller utförts. I Runtuna sn 
grävdes schakt sydost och öster om fornl 28, ett 
gravfält. Vidare berördes Aspa-Lötområdet i 
Ludgo sn. Här drogs schakt öster om Tingshö
gen, fornl 62 samt invid runstenarna, fornl 60- 
61. Schakt var tidigare grävda i det sistnämnda 
området och ingenting av antikvariskt intresse 
iakttogs.

FYND: - 
DATERING: -

LUNDA SN, JÄDER, FORNL 108, 204 
Fältarbetsledare: Sonja Wigren I
I samband med utbyggnaden av E4:an har fornl 
108 och 204 i Lunda sn undersökts. Utgrävning
en påbörjades år 1984.
Fornl 108: Fornlämningen var inventerad som 
en hög och en osäker stensättning. Den bestod 
av en skärvstenshög respektive en flack skärv- 
stenshög, delvis överlagrad av en stenpackning. 
Ytterligare två skärvstenssamlingar fanns i an
slutning till block och större stenar. Anläggning
arna bestod i övrigt av härdar, nergrävingar, 
stolphål, en till två ugnar samt stenpackningar, 
vilka sannolikt utgjort husfundament. Fynden 
utgjordes huvudsakligen av bränd och/eller slag
gad lera, slagg, knackstenar, enstaka krukskär
vor och brända ben. Ett par större stenar verka
de ha utnyttjats som ”kvartsbrott”. Området ha
de karaktären av en verkstadsplats, vilken kan 
dateras till bronsålder - äldre järnålder.
Fornl 204: Ett mindre komplex bestående av bo

ningshus, uthus samt en vägbank, alla från sena
re tid, har undersökts norr om fornl 108.

FYND: bränd och slaggad lera, slagg, knackste
nar, krukskärvor och brända ben.
DATERING: bronsålder - äldre järnålder, se
nare tid.

LUNDA SN, SKÄLLSTA,
INTILL FORNL 84 
Fältarbetsledare: Inga Ullén
På grund av breddning av lokalväg från Skalista 
by till nuvarande E4:an mot Jönåker, undersök
tes ett misstänkt boplatsläge i f d odlad hagmark, 
söder om fornl 84 (delundersökt 1983 och 1984). 
Svaga spår av nu bortodlad boplats fanns. Tre 
otydliga härdrester utan sot/kol påträffades. En
staka skärvstenar låg i det 0,3 m tjocka mat jords
lagret. Inga fynd påträffades. Härdresterna un
dersöktes och var mellan 0,05 och 0,1 m djupa. 
Genom hagen löpte flera gamla åkerterrasser, 
åkerdiken och nyligen igenlagda teleschakt. 
Området är skadat.

FYND: - 
DATERING: -

NYKÖPING, BEHMBROGATANS 
SÖDRA DEL - NYKÖPINGSÅN, 
FORNL 231
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman
Den antikvariska kontrollen företogs med an
ledning av nedläggande av dagvattenledning 
mellan Behmbrogatan och Nyköpingsån. Vid 
schaktningskontrollen, som inte genomfördes 
kontinuerligt utan vid olika tillfällen, framkom 
inget av arkeologiskt intresse. Det visade sig att 
hela den kontrollerade ytan var utfylld, vilket 
troligen ägt rum under 1800- och 1900-talen.

FYND: -
DATERING: 1800-1900-tal.
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NYKÖPING, KV FLICKSKOLAN, 
ÖSTRA TRÄDGÅRDSGATAN, 
FORNL 231
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Anledningen till den antikvariska kontrollen var 
nerläggandet av elkablar från den befintliga 
transformatorstationen, kv Flickskolan och till 
kv Kompaniet. Eftersom schaktningarna med
förde att schaktbotten låg ca 0,5-0,7 m under 
befintlig markyta påträffades endast den övre 
gränsen av det underliggande medeltida och ef- 
termedeltida kulturlagret. Arbetena medförde 
inget ingrepp i kulturlagret eftersom elkablarna 
lades på denna nivå. Sammanhängande kultur
lager påträffades huvudsakligen inne på kv 
Flickskolans gård och den s k sterila nivån nåd
des aldrig.

FYND: -
DATERING: sen tid.

NYKÖPING, FOLKUNGAVÄGEN - 
ÖSTRA TRÄDGÅRDSGATAN - 
BEHMBROGATAN, FORNL 231 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman,
Yvonne Stridh
Den antikvariska kontrollen föranleddes av ned
läggande av elkablar inom ovannämnda gators 
trottoarer samt en sträcka från transformator
stationen (i kv Flickskolan) och ut till Folkunga- 
vägen. Eftersom schaktningarna enbart medför
de breddande av befintliga schakt kunde endast 
sporadiska kulturlager registreras. Arbetet 
medförde heller inte sammanhängande kon
trollinsatser utan regelmässigt återkommande 
sådana.
Inom kv Flickskolan registrerades sentida, mer 
eller mindre sammanhängande kulturlager.

FYND: -
DATERING: sen tid.

NYKÖPING, KV GRIPEN 1/
KV HOTELLET 26, FORNL 231 
Fältarbetsledare: Mats Mogren
Med anledning av nybyggnation för det blivande 
apoteket i kv Gripen 1 företogs under tre dagar 
en antikvarisk kontroll av schaktningarna. Ett ca 
22 m långt och 2-3 m brett vattenledningsschakt 
grävdes från Västra Trädgårdsgatan fram mot 
Handelsbankens fastighet, vilken schaktet där
efter följde mot nord-nordväst ytterligare ca 20 
m. Endast under de första nio metrarna från 
Västra Trädgårdsgatan grävdes schaktet ner till 
steril mark. En 5,9 m lång profil av de genom- 
grävda kulturlagren kunde ritas. På den sterila 
leran hade ett 25-60 cm tjockt, starkt gödselbe- 
mängt lager avsatts. Det avlöses av två olika la
ger av kalkbruk och tegelflis, varvade med trä- 
flislager (uppskattad datering 1500-1600-tal). 
Väster om profilen kunde ett avsnitt av en 
gränd, från tiden före gaturegleringen 1665, do
kumenteras. I övrigt berörde inte schaktningar
na inom fastigheten några kulturlager. I kv Ho
tellet 26 schaktades samtidigt inför nybyggna
tion av Nya Hotellets personalutrymmen. Ett 
provschakt i exploateringsytans nordöstra hörn, 
närmast Kapellberget, visade att området sak
nade kulturlager.
FYND: kalkbruk, tegelflis.
DATERING: 1500-1600-tal.

NYKÖPING, KV KOMMINISTERN 6 
OCH ÖSTRA PROMENADEN,
FORNL 231
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman,
Yvonne Stridh
Den antikvariska kontrollen föranleddes av 
schaktningar för servis- och lågspänningskabel. I 
Östra Promenadens norra del framkom kultur- 
lagerrester (ej sammanhängande) i den sentida 
fyllningen samt ett raseringsskikt med mycket 
sot, tegel och sten. Några konstruktioner påträf
fades ej.
FYND: yngre rödgods, kritpipsfragment, slagg
bitar, och obrända djurben.
DATERING: 1700-tal och senare.
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NYKÖPING, KV KOMPANIET 17-20, 
FORNE 231
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman,
Yvonne Stridh

Den antikvariska kontrollen genomfördes med 
anledning av schaktning för ett parkeringsdäck. 
Vid undersökningen framkom enstaka kulturla- 
gerrester, framför allt i schaktets norra och 
nordöstra delar. Området var mycket stört av ti
digare schaktningar, bl a för rörledningar. Inga 
konstruktioner påträffades förutom en grund till 
en 1800-talsbyggnad.

FYND: yngre rödgods, Westerwaldkeramik, 
kakel, kritpipsfragment, järnfragment, obrända 
djurben.
DATERING: ca 1600 och senare.

NYKÖPING, KV KOMPANIET/ 
FOLKUNGA VÄGEN, FORNE 231 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman
Den antikvariska kontrollen företogs med an
ledning av nerläggandet av vattenservis i Fol- 
kungavägen/kv Kompaniet. Vid schaktningsar- 
betet togs ett, i vinkel mot Folkungavägen, ca 10 
m långt, ca 2,2 m dj upt och drygt 1 m brett schakt 
upp. Närmast under fyllnadslagret fanns ett ca 
0,6 m tjockt påfört kulturlager. Detta var av
grävt i Folkungavägen i samband med nedläg
gande av VA-rör (1940-1950-talen).
FYND: -
DATERING: eftermedeltid och senare.

NYKÖPING, KV KOMPANIET 23, 
SÖDRA DELEN, FORNE 231 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman
Den antikvariska schaktkontrollen föranleddes 
av urschaktning för byggande av hotell inom 
kvarterets södra del (nuvarande tomt nr 23) .Vid 
kontrollen ritades en profil inom byggnadsytans 
mellersta del, där ”kulturlager" innehållande 
rikligt med järnslagg och glödskal dokumentera
des på en drygt 12 m lång sträcka. Mot bakgrund 
av att materialet hade dumpats på platsen och att

det sannolikt var av sent datum tillvaratogs inga 
materialprover för analys. Inom kontrollytans 
mellersta delar fanns ansamlingar av djurben 
som hade dumpats på platsen.

FYND: järnslagg, glödskal, djurben (icke till
varatagna).
DATERING: sen tid, troligen 1700-tal och se
nare.

NYKÖPING, KV SLOTTSVAKTEN, 
FORNE 231
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman
Den antikvariska kontrollen föranleddes av geo
teknisk undersökning inför kvarterets eventuel
la bebyggande (parkeringsutrymme). Vid un
dersökningen provborrades på sex olika punkter 
i den nordvästra delen av kvarteret. Undersök
ningen genomfördes med hjälp av VIAK’s sk 
skruvborr. Provhålen togs upp inom ett område 
där den tilltänkta byggnadskroppen förmodas 
byggas. Vid undersökningen påträffades inget 
av arkeologiskt intresse. I provhålen förekom 
matjord, silt och steril lera. Vid en av punkterna 
registrerades berg.

FYND: - 
DATERING: -

NYKÖPING,
VÄSTRA KVARNGATAN 36-38, 
FORNE 231
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman
Orsak till den antikvariska kontrollen var 
schaktning för omläggning av VA-rör samt isole
ring av fastighetens grundmur. Schaktningen var 
avslutad vid dokumentationstillfället. Vid pro
fildokumentationen uppmättes en 41,2 m lång 
profil, samt insamlades ett fåtal föremål från de 
såväl avsatta som påförda kulturlagren. I profil
väggen iakttogs upp till tio olika byggnader av 
trä, innefattande sannolikt också rester av två 
kavelbroar.

FYND: keramik (stengods och yngre rödgods), 
föremål av läder och järn samt slagg. 
DATERING: 1100 (?)-1600-tal.
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Fig 4. Exteriörbild från vinterundersökning 1985 i V Storgatan i Nyköping. Foto Kjell Nordeman. 
Outdoor picture from winter excavation in 1985.

NYKÖPING, VÄSTRA STORGATAN - 
BERGSGATAN, FORNL 231 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman,
Åsa Svedberg
Antikvarisk kontroll/delundersökning, föran
ledd av nedläggandet av spillvattenledning. In
takta kulturlager fanns i hela Västra Storgatan. 
Fyra ytor dokumenterades. Hela schaktsträckan 
schaktades ner ca 0,4-0,5 m i kulturlagret. Un
dersökningar genomfördes inom prioriterade 
ytor. Med tanke på årstidens mycket stränga ky
la grävdes tre av undersökningsytorna i upp

värmt tält. Bebyggelsekonstruktioner (rester av 
hus, kavelbroar) samt en ägogräns (flätverkssta- 
ket från sannolikt 1200-talet) framkom härvid. 
Övriga 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: 1200-1400-tal.
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Fig 5. Flätverkskonstruktion, sannolikt medeltida, framkommen vid undersökning i V Storgatan i Nyköping. Fo
to Kjell Nordeman.
Wattle structure, probably medieval.

NYKÖPING, VÄSTRA STORGATAN 
(MELLAN STORA TORGET OCH 
BAGAREGATAN I VÄSTER),
FORNE 231
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman,
Yvonne Stridh
Antikvarisk kontroll, föranledd av ombyggnad 
av Västra Storgatan. Kontrollen gällde schakt- 
ning för en rännstensbrunn i Västra Trädgårds

gatan ca 8-9 m nordnordväst om korsningen 
Västra Storgatan-Västra Trädgårdsgatan, intill 
östra trottoaren. Vid undersökningen framkom 
delar av ett kulturlager inom ett ca 1,5x1,3 m 
stort område närmast trottoaren. Resten av 
schaktet utgjordes av sentida fyllning. Inga 
konstruktioner påträffades.
FYND: yngre rödgods, glas, obrända djurben. 
DATERING: 1700-tal och senare.
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NYKÖPING,
ÖSTRA TRÄDGÅRDSGATAN 
FORNL 231
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman,
Yvonne Stridh
Antikvarisk kontroll, föranledd av nedläggande 
av fjärrvärmeledningar för anslutande av bo
stadshusen i kv Kompaniet. Arbetet medförde 
upptagande av ett schakt i vinkel från korsning
en Folkungavägen/Östra Trädgårdsgatan och in 
till bostadshusen. Vid dokumentationsarbetet 
registrerades upp till 0,85 m tjocka samman
hängande kulturlager. Dessa var dessvärre, till 
stora delar, spolierade, sannolikt genom nedläg
gande av VA-ledningar. Vid genomgrävandet 
av kulturlagret, för att få klarhet i stratigrafin, 
påträffades den sterila leran ca 1,5 m under 
markytan, motsvarande ca 6,05-6,6 m ö h.

FYND:-
DATERING: sannolikt medeltid och senare.

NYNÄSHAMN, STADSÄGA 1 
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand,
Eva Olsson
Med anledning av exploateringsplaner inom till
tänkt industriområde vid Norvik, Nynäshamn, 
utfördes fosfatkartering samt prospekteringsun- 
dersökning inom två ytor. Dessa ytor uppvisade 
höga fosfatvärden vid specialinventering 1975 
(UV rapport 1977:19).
Yta 1: intill Blommenstorp (STG 1), isydvästex- 
ponerad sandsluttning, 22-30 möh. Fosfatkar- 
teringen uppvisade värden upp till 360° och i två 
provgropar framkom keramik och slagen kvarts 
samt anläggningar. Området utgörs av en stenål- 
dersboplats, vars gräns ej är helt klargjord. 
Fornlämningen dateras till mellanneolitisk tid, 
ca 2300-2000 f Kr.
Yta 2: söder om vägkorset Blommenstorp- 
Grönvik (STG 27F), i nordvästexponerad sand
sluttning 38-30 möh. Fosfatkartering uppvisa
de som högst värden upp till 25°. Vid grävning 
framkom inga fynd.
FYND: keramik, slagen kvarts.
DATERING: mellanneolitisk tid.

RÅBY-RÖNÖ SN, MARIEBERG, 
FORNL 78
Fältarbetsledare: Elisabeth Åman
Undersökningen föranleddes av ombyggnad av 
väg 222. I samband härmed berördes fornl 78. 
Inom lokalen fanns tre tidigare kända anlägg
ningar. Vid avtorvning framkom ytterligare sex 
mindre stensättningar med klumpstenar. Dessa 
undersöktes och befanns vara odlingsrösen eller 
möjligen naturbildningar. Av de tidigare kända 
anläggningarna undersöktes Al, en rund sten- 
sättning samt påbörjades undersökningen av 
A3.
FYND: krukskärvor, brända ben.
DATERING: äldre järnålder?

SORUNDA SN, KJÄLLSTA 4:1, 
MALMVRETEN, FORNL 762 
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand
Undersökningen föranleddes av att tre gravar 
skadats vid plöjning i en åker. Gravarna utgjor
des av delvis sönderplöjda bengömmor. Två av 
gravarna bestod av brandlager och en av ett ben
lager. Bland benen kom enstaka nitar av järn. 
Gravarna torde härstamma från yngre järnål
dern.
FYND: nitar, brända ben.
DATERING: yngre järnålder.

STOCKHOLM, SKEPPSHOLMEN, 
TYGHUSET
Fältarbetsledare: Marianne Johnson
Byggnadsarbetena omfattade endast insidan av 
södra delen av tyghuset, som inte tidigare ingått 
i Östasiatiska museets lokaler. Dokumentatio
nen omfattade dels fotografering av inredning, 
som skulle rivas, och dels av uppmätningar av 
murverk. Tyghuset uppfördes under mitten av 
1600-talet som repslagarbana. Kring 1700 om
byggdes det till stall, men användes aldrig för 
denna funktion. Endast tjugo år därefter föränd
rades huset till förråd, vilken funktion det behål-
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lit fram till Östasiatiska museets övertagande på 
1960- och 1980-talen.
I tyghuslängans södra del fanns i murverket spår 
bl a efter stallinredning, äldre golvnivåer samt 
fasadernas ursprungliga höjd före påbyggnaden 
vid 1700-talets mitt.

FYND:-
D ATERING: 1600-1900-tal.

STRÄNGNÄS, KV FÄRJAN 7, 
FORNL314
Fältarbetsledare: Lars Sjösvärd
Antikvarisk kontroll i samband med schaktning 
för nedläggning av kulvcrtrör i Kv Färjan 7. Ett 
22 m långt schakt grävdes i gårdsplanen mellan 
fastighet och värmepump. Schaktet låg i nord
väst-sydöstlig riktning med ett djup och en 
bredd på 0,8 m och innehöll fyllnads- och riv- 
ningsmassor från 1800-1900-tal. Några provgro
par med större djup togs upp i schaktet för att 
konstatera fyllnadslagrets tjocklek samt nivå på 
ursprunglig markyta. Fyllningens tjocklek varie
rade mellan 1 och 1,5 m. Under fyllningen fram
kom mo och mjäla. Avsatta kulturlager sakna
des. Schaktet ligger i sluttningen ner mot Mäla
ren på en nivå huvudsakligen under den medelti
da strandlinjen.
FYND:-
DATERING: 1800-1900-tal.

STRÄNGNÄS,
KV KOPPARSLAGAREN 1, FORNL 314 
Fältarbetsledare: Bent Syse
I samband med planerad exploatering inom 
kvarteret genomfördes en provundersökning. 
Då den tänkta nybyggnationen kommer att följa 
befintlig bebyggelse och endast källargrundläg
gas i två fastigheter, gjordes tre provschakt intill 
den på platsen nu stående byggnaden. Här fanns 
ovanpå steril lera kraftiga utfyllnadsmassor, till 
största delen bestående av sand. Några avsatta 
lager kunde ej konstateras utom i ett schakt, där 
ett kulturlager var kraftigt barkuppblandat.

Detta torde vara avsatt i samband med en tidiga
re garveriverksamhet inom gården, efter stads- 
branden 1871. Dock påträffades fynd av tidig
medeltida karaktär, två svartgodsskärvor och en 
selpinne som uppvisar äldre form och utseende. 
Dessa fynd har tillförts via utfyllnadsmassor från 
högre intilliggande partier.

FYND: svartgods, selpinne från tidig medeltid i 
sekundärt läge.
DATERING: efter 1871.

STRÄNGNÄS,
KV KYRKBERGET 11,12, FORNL 314 
Fältarbetsledare: Gustaf Rudbeck,
Bent Syse
Vid schaktning för grunden till flerbostadshus 
och för rörledningar har antikvarisk kontroll ut
förts. Tidigare har provundersökningar utförts 
inom fastigheterna varvid både kulturlager och 
begravningar påträffats. Grundläggningen har 
projekterats med hänsyn härtill och gravar och 
kulturlager kvarligger under de nya byggnader
na. Kulturlagren har påträffats inom fastighe
tens norra del och gravarna inom dess södra. 
Kulturlagren och gravarna skiljs genom en tunn- 
välvd stenkällare. Vid kontrollen påträffades 13 
begravningar, hela eller fragmentariska, varav 
åtta undersöktes och borttogs. Begravningsplat
sen som ligger utanför domkyrkoområdet kan 
preliminärt dateras till tidig medeltid. Gravarna 
har en orientering som avviker från gängse öst
västlig riktning. Kulturlagret är kraftigt kompri
merat med hög förmultningsgrad av organiskt 
material. Dess äldre delar kan preliminärt date
ras till tidig medeltid.

FYND: keramik.
DATERING: tidig medeltid.

SÖDERTÄLJE, KV GAFFELN/ 
KULLMANSGATAN, FORNL 133 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman
Antikvarisk kontroll, föranledd av nedläggande 
av VA-rör i Kullmansgatan. Kulturlager kunde 
konstateras i ett av de tre schakten medan de öv
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riga två var spolierade genom redan utförda 
schaktningar.
FYND: -
DATERING: medeltid (?)

SÖDERTÄLJE, SALTSJÖTORGET, 
ETAPP II, FORNE 133 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman,
Yvonne Stridh
Antikvarisk kontroll, föranledd av Södertälje 
kommuns schaktningar för en parkanläggning. I 
Saltsjötorgets södra del framkom enstaka kul- 
turlagerrester i det delvis omrörda åsmaterialet. 
Området var mycket stört, bl a av nedgrävda 
vattenledningar på drygt 1 m djup. Inga konst
ruktioner påträffades.

FYND: yngre rödgods, kritpipshuvud, glasskär
vor (fönsterglas och flaska), järnfragment, 
obrända och brända ben.
DATERING: 1700-tal och senare.

TORSHÄLLA, KV BISITTAREN, 
FORNE 95
Fältarbetsledare: Gustaf Rudbeck
Provundersökning på grund av planerad exploa
tering för flerbostadshus. Vid undersökningen 
grävdes sex provschakt med maskin. Inga äldre 
kulturlager påträffades. Kritpipsskaft och 1800- 
talskeramik fanns i fyllnadsmassorna.
FYND: keramik, kritpipsskaft.
DATERING: 1800-tal.

TORSHÄLLA, KV GARVAREN 3, 
FORNE 95
Fältarbetsledare: Gustaf Rudbeck
Kontrollen utfördes i samband med schaktning 
för nybyggnation av ett flerbostadshus inom 
Torshälla gamla stadskärna. Det konstaterades 
att nybyggnadsområdet innehöll fyllnadsmas

sor, till en nivå som understiger naturlig mark
yta. I västra schaktväggen under Storgatans 
gångbana påträffades dock inom en sträcka av
l, 5 m en obruten lagerföljd med följande sam
mansättning: under 0,8 m sand- och grusfyllning 
ett 0,2 m tjockt kulturlager ovanpå en stenlägg
ning. Under stenläggningen fanns 0,2 m sand 
som täckte ett endast 0,02 m tjockt kulturlager 
med ris. Därunder naturlig lera. Lagerföljden 
visar troligen äldre gatunivåer. Avståndet mel
lan nuvarande gatunivå och naturlig lera är 1,3
m. Inga fynd.
FYND: - 
DATERING: -

TYSTBERGA SN, NÄLBERGA 1:141, 
INVID FORNE 117, 118 
Fältarbetsledare: Inga Ullén, Sonja Wigren
Arbetet utfördes med anledning av kabelschakts- 
grävning för uppsättningen av ny transformator
station. Schakten lades i anslutning till fornl 117 
och 118, vilka sannolikt ursprungligen utgjort ett 
sammanhängande gravfält. De kvarvarande 
fornlämningarna är belägna i sluttningarna av en 
moränhöjd, vars krön idag är utplanat och en 
lekplats med park anlagd. Ett ca 50 m långt 
schakt grävdes längs med Backvägen på höjd- 
ryggens norra del och norr om fornl 118. Marken 
hade troligen schaktats ur för den asfalterade 
vägen. I schaktet påträffades en trolig grav med 
ett sotlager. Inga brända ben fanns i den synliga 
delen av lagret. Ett ca 30 m långt tvärgående 
schakt drogs längs övre delen av höjdryggens 
östra del intill fornl 118. Schaktet innehöll inget 
av antikvariskt värde. Under torv- och myllagret 
fanns morängrus och stenar.

FYND: - 
DATERING: -

VALLBY SN, KUMLA 3:4, FORNL 8 
Fältarbetsledare: Sonja Wigren
Med anledning av planerad tillbyggnad av ett be
fintligt fritidshus har en antikvarisk kontroll ut
förts i samband med schaktning. Huset är belä

289



get inom ett gravfält. En ca 3,5 m bred yta schak
tades ner med grävmaskin längs husets västra ga
vel. I södra delen av ytan låg en stenpackning, 
men det kunde inte avgöras om den hade sam
band med en gravanläggning - varken sot eller 
fynd iakttogs. Längs norra kanten av ytan berör
des en i sen tid gjord släntning, vilken ”halverat" 
en stensättning. I släntens nordöstra del, strax 
utanför den egentliga schaktgränsen framkom 
kamfragment av ben samt brända ben. Inte hel
ler här iakttogs någon sotfärgning. Inga ytterli
gare ingrepp gjordes för att bestämma gravgöm
mans läge eller storlek. Det framgick dock klart, 
att en del av graven och sannolikt även hela eller 
delar av gravgömman bevarats trots släntning- 
en. Rester av gravar kan även iakttas söderut på 
tomten, varför det är troligt att fler gravar finns 
eller funnits inom de avplanade ytorna. Fynden 
kan dateras till yngre järnålder.

FYND: kamfragment, brända ben. 
DATERING: yngre järnålder.

VÄSTERHANINGE SN, ÅBY,
FORNE 201b
Fältarbetsledare: Karin Äijä
Med anledning av planerad gång/cykelväg längs 
riksväg 73 gjorde en provundersökning. Arbetet 
utfördes genom skiktvis avbaning med maskin. 
Härvid framkom en del av en stensättning, en 
sotfläck och två nedgrävningar av oviss karak
tär. Längs hela sträckningen, 325 m, fanns el-, 
tele- och rörledningar. I områdets södra del var 
ledningsschaktens omfattning så stor att endast 
provgropar upptogs. Vid undersökningen visade 
sig nedgrävningarna, vilka var belägna mellan 
två kablar, vara fyllnadsmassor med inslag av sot 
och mylla.
Stensättningen, av vilken endast en tredjedel 
kunde undersökas, hade ursprungligen varit 
rund och ca 0,1 m hög. Anläggningen utgjordes 
av en tät enskiktad stenpackning. Vid rensning
en påträffades en krukskärva och ett flintavslag. 
Större delen av anläggningen kvarligger under 
väg 73.
Sotfläcken var 0,7 x 1,1 m stor och skadad av ka
belschakt. Den täcktes delvis av en mindre 
skärvstenspackning. Vid undersökningen fram

kom en brandgrop och rester av ytterligare en. I 
dessa påträffades krukskärvor, enstaka harts
fragment och brända ben samt kol.
De undersökta anläggningarna tillhör det stora 
Åbygravfältet som genom tidigare undersök
ningar dateras till äldre järnålder.

FYND: krukskärvor, harts, flintavslag, brända 
ben.
DATERING: äldre järnålder.

VÄSTERHANINGE SN, ÅBY-RIBBY, 
FORNE 201b, c, 206, 379 
Fältarbetsledare: Karin Äijä
Schaktningsarbetet för en planerad teleledning 
mellan fornlämningarna 201b och 202 (gravfält), 
intill 201c (gravfält), intill 206 (gravfält) samt 
379 (område med härdar) utfördes under anti
kvarisk kontroll. Det är oklart hur långt västerut 
fornl 201b (del av Åbygravfältet) sträcker sig. På 
en karta från 1854 finns ett 15-tal resta stenar in
lagda, där parkeringsplatsen till Västerhaninge 
köpcentrum nu är belägen.
Fornlämningarna 201b och 202 kan utgöra en 
sammanhängande del av det stora gravfältet. 
Vid schaktningen kunde konstateras att områ
det, i vilket schaktet upptogs, tidigare har avba
nats. Telekabelns sträckning längre söderut 
kunde komma att tangera fornl 201c. Här fram
kom inga fornlämningar. Rester av grunden till 
det gamla gravkapellet, som revs 1963, påträffa
des emellertid. Intill fornl 379 påträffades och 
undersöktes en härd. I schaktet intill fornl 206 
framkom inga fynd.

FYND:- 
DATERING: -

YTTERJÄRNA SN, HÅKNÄS 12:1, 
FORNL 160
Fältarbetsledare: Karin Äijä

Med anledning av att tre gravar skadats och 
fornlämningar eventuellt övertäckts vid påbör
jat anläggningsarbete för väg och parkerings
plats utfördes uppmätning, kartering och restau-
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rering. I samband härmed upptogs provgropar 
och schaktmassor sållades. Anläggningarna, 4- 
6 m i diam, var endast obetydligt skadade och in
ga fynd syntes i schaktkanterna. I de massor som 
antogs komma från de skadade gravarna fanns 
sekundärt material såsom glas, plast asfalt m m. 
Dessa massor användes vid återställningen. De 
skadade anläggningarna uppmättes och kartera
des. En tall i den östligast belägna anläggningen 
fälldes. På det gamla åkerimpedimentet, som 
hade påförts ett jordlager, upptogs provgropar 
och delar av massorna sållades. Inga fynd påträf
fades. Ett lager matjord lades avslutningsvis 
över den skadade ytan.

FYND: - 
DATERING: -

ÖSTERTÄLJE SN, IGELSTA,
FORNE 11, 35, 36 
Fältarbetsledare: Karin Äijä
Med anledning av närheten till fornl 11 (grav
fält), 35 (boplats) och 36 (hög) förordades anti
kvarisk kontroll vid schaktning för dagvatten
ledningar och cykelvägar inom Igelstaområdet. 
Fornlämningarnas utsträckningar är oviss. 
Schakt till en sammanlagd längd av 155 m upp
togs. Dessa varierade i bredd från ca 3-5 m. I 
områdena för cykelvägarna påträffades resterna 
av bl a sentida husgrunder. Området sydväst om 
fornl 11 (det från fornlämningssynpunkt mest 
känsliga området) har sannolikt urschaktats för 
husbyggnation och senare utfyllts. Detta områ
de var dessutom skadat av såväl gamla som nya 
elledningar. Inga fornlämningar påträffades.

FYND: - 
DATERING: -

ÖSTERTÄLJE SN, IGELSTA, FORNL 35 
Fältarbetsledare: Karin Äijä
Med anledning av ledningsdragning för en fjärr- 
värmekulvert utfördes provundersökning på 
fornl 35, gravfält och eventuellt boplatsområde. 
Fornlämningens utsträckning är osäker. Vid

provundersökningen frilädes området med ma
skin. En stensatt husgrund, ca 10x15 m stor, 
framkom. Huset revs omkring 1960. Under 
husgrunden vidtog ljus sand. Inga fornlämning
ar påträffades.
FYND: - 
DATERING: -

ÖSTERTÄLJE, IGELSTA, FORNL 35 
Fältarbetsledare: Karin Äijä
Med anledning av schaktning för parkerings
plats utfördes antikvarisk kontroll intill fornl 35, 
gravfält och eventuellt boplatsområde. Området 
hade schaktats ner, troligen när vägen anlades. 
Inga fornlämningar påträffades.

FYND:- 
DATERING: -

ÖSTERTÄLJE SN, SKÄRVSTA 1:1, 
GÄRTUNA 1:1, 2:1, FORNL 53,55,
64, 68,213
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand
Antikvarisk kontroll, föranledd av schaktning 
för elkabel intill fornl 55 och 213, en bronsål- 
dersboplats, fornl 53 och 68, stensättningar och 
skålgropsförekomst och fornl 64, ett gravfält 
med troligt bebyggelseläge intill. Mellan fornl 53 
och 68 påträffades enstaka bitar bränd lera på en 
sandbank. Utmed fornl 64 fanns ett sentida fyll- 
nadslager ovanpå lermark.

FYND: bränd lera.
DATERING:-
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Uppland

BONDKYRKO OCH LÄBY SNR, 
STENHAGEN
Fältarbetsledare: Eva Hjärthner-Holdar, 
Sverker Söderberg

Undersökningen var ett komplement till tidigare 
utförd provundersökning (1981), föranledd av 
kommunens planförslag till ny stadsdel. Nu be
rördes åkermark inom planområdet. Här visade 
det sig finnas, inom stora ytor, överplöjda bo
platsrester, i vissa områden i anslutning till tidi
gare kända skärvstenshögar på impedimenten. I 
undersökningsområdets västra del fanns två om
råden om vardera 20 000 m2 med anläggningar 
(härdar, stolphål) och kulturlager, intill 0,15 m 
tjockt. I öster fanns inom ett 17 600 m2 stort om
råde, anläggningar och kulturlager, intill 0,2 m 
tjockt. Utanför detta kunde också helt sönder- 
plöjda boplatsrester konstateras. C14-datering- 
ar från 1981 års undersökning har värden från 
200-800 eKr; till detta kommer ett värde från 
1690 e Kr. I norra delen av planområdet erhölls 
den äldsta dateringen, 355 f Kr. Stenhagsområ- 
det utgör en sk skärvstensmiljö och ligger inom 
24-32 möh.

FYND:-
DATERING: järnålder.

BÖRSTILS SN, GAMMELBYN 1:70, 
INTILL FORNL 134 
Fältarbetsledare: Sverker Söderberg
Provundersökning på den sk Gammelbyängen, 
belägen öster om nuvarande Östhammar. De 
planerade byggnadsarbetena skulle beröra den 
hamnlagun som tillhörde Östhammars första lä
ge (1368-1491) före avflyttningen till Öregrund. 
För att spåra det egentliga hamnläget och fast
ställa den forna lagunens bottentopografi drogs 
schakt dels i sluttningen mot Gammelby, dels 
ute i ängen. Utfyllnad av trävirke och påförd 
sten samt ett kulturlager från 1400-tal påträffa
des, vilket bekräftar läget för den äldsta ham
nen.

FYND: keramik. 
DATERING: 1400-tal.

ENKÖPING, KV FISKAREN, FORNL 26 
Fältarbetsledare: Bent Syse

I samband med planerad nybyggnation inom 
kvarteret gjordes en mindre provundersökning. 
Lagerföljden i sektionen kom att överensstäm
ma med de historiska data som finns. Ett första 
avsatt lager uppträder på 1600-talet. Efter det 
tillkommer en gårdsplan med intilliggande be
byggelse under 1700-talet. Denna bebyggelse 
som undgått 1799 års stadsbrand sanerades på 
1960-talet. På platsen har alltså endast ett bygg- 
nadsskede existerat. Före 1600-talet har områ
det under längre tid varit utsatt för periodiska 
översvämningar.

FYND: -
DATERING: 1600-1900-tal.

ENKÖPING, LITSLENA, ÖVERGRANS 
OCH YTTERGRANS SNR, VÄG E18, 
STRÄCKAN ENKÖPING - BÅLSTA 
Fältarbetsledare: Eva Hjärthner-Holdar, 
Eva Olsson, Sverker Söderberg

Vid den företagna specialinventeringen, etapp I, 
har antalet fornlämningslokaler ökat från tidiga
re kända 10 st till ca 40 st. Den senare siffran kan 
specificeras - eventuellt reduceras - efter etapp 
II. I synnerhet har boplatsindikationerna ökat 
och finns nu på 17 lokaler. Karaktären på dessa 
är dock skiftande, från helt säkra lägen med kon
staterade kulturlager (t ex Annelund, Enkö
ping) till enbart indikationer. Skärvstenshögar, 
vilka i sig är boplatsindikationer, har ökat i antal 
från en registrerad till fem st. Stensättningar i 
enskilda lägen (med högst fyra i varje läge) har 
ökat i antal från sju registrerade till 16 st. Två 
större gravfält med högar och stensättningar be
rörs, båda i Yttergran (nr 9 och 11). Några by
tomter har framkommit. Genom kartstudierna 
har Högsta gamla bytomt återfunnits. Den be
rörs ej av det kommande vägarbetet. Däremot
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ligger Pollista bytomt mitt i vägsträckningen. 
Sex områden med enstaka eller flera husgrunder 
av oviss, men mest sentida, datering har fram
kommit. De flesta finns tidigare markerade som 
blåmarkeringar. Vid en jämförelse äv antalet 
fornlämningar mellan vägdelen inom Trögds re
spektive Håbo härad, finner man, att de flesta 
finns inom Håbo härad. Detta gäller såväl en
skilda gravar, gravfält, boplatsindikationer och 
även skärvstenshögar.
Dateringarna av de fornlämningar, som besikti
gats och nyupptäckts, sträcker sig från äldre 
bronsålder till modern tid. Inga boplatser från 
stenålder har påträffats.
FYND:-
DATERING: bronsålder till modern tid.

ENKÖPING, LITSLENA, ÖVERGRANS 
OCH YTTERGRANS SNR, VÄG E18, 
STRÄCKAN ENKÖPING - BÅLSTA 
Fältarbetsledare: Eva Hjärthner-Holdar, 
Eva Olsson, Sverker Söderberg, Inga Ullén
Provundersökningen (etapp II) hade sin ut
gångspunkt i de resultat som framkom vid förun
dersökningen (etapp I).
39 områden utvaldes för provundersökning/kar
tering på grundval av kända fornlämningar och 
indikationer som framkommit vid inventeringen 
våren 1985. Efter genomförd provundersökning 
kan konstateras att endast sex av dessa områden 
ej uppvisar indikationer som kan karakteriseras 
som fornlämning. Inom fyra områden konstate
rades husgrunder och odlingsspår av medeltida 
eller yngre karaktär. Inom övriga provunder- 
sökta områden kunde påvisas klara indikationer 
på fornlämningar i form av gravar, gravfält och 
boplatslämningar.
Som ett resultat av provundersökningen har 
fornlämningarna kunnat avgränsas. Flera av 
boplatserna har visat sig ha en till ytan mycket 
stor utsträckning - intill 15 ha. Vissa områden 
uppvisar vad man kan kalla en fullkolonisering, 
vilken kan ha inträffat så tidigt som under äldsta 
järnålder. Som exempel kan nämnas Tibble, 
Litslena sn, med omfattande bosättningar, samt 
gravfältet fornl 279, beläget på lägsta punkten i 
området.

Vid Apalle passerar den planerade vägen en för
historisk bosättning, där alla komponenter som 
kan sägas karakterisera en bosättning som har 
sin begynnelse under bronsålder ingår: gravar, 
hällristningar, odlingsspår och boplats.
Ett exempel på gravfält som överlagrar boplats
lämningar finns i fornl 11 i Brunna, Yttergrans 
sn.
De områden, som vid förundersökningen enbart 
genom topografiska indikationer föreslogs för 
provundersökning, har i flera fall visat sig inne
hålla boplatslämningar.
Förhistoriska boplatslämningar på relativt tunga 
lerjordar har visat sig vara mycket vanliga. En 
förklaring till detta kan vara att de mer sparsamt 
förekommande lättare jordarna behövdes för 
odling och att bebyggelsen därför placerades på 
de tyngre jordarna som ej kunde uppodlas. De 
tunga jordarna har troligen också använts för be
te.
Vid Skäggesta framkom bebyggelselämningar 
vilka tillåter en bebyggelsehistorisk analys, där 
de rumsliga förändringar som påvisats kan sättas 
in i ett kronologiskt perspektiv med spännvidd, 
förmodligen från bronsålder till nutid. Inom de 
större bostadskomplexen nyupptäcktes ett stort 
antal fornlämningar i form av skärvstenshögar, 
skålgropar och hällristningar. Trots den höga 
uppodlingsgraden har på de flesta boplatserna 
påträffats intakta kulturlager av upp till 0,4 m 
tjocklek.
Slutundersökningarna bör huvudsakligen inrik
tas på den övergripande bebyggelsestrukturen i 
de två skilda topografiska områdena Trögden 
och Håbo-landet.
FYND: förhistorisk keramik, rödgods, lerkli- 
ning, div järnföremål, flinta m m.
DATERING: bronsålder-nutid.

ENKÖPING, KV LÄKAREN, FORNL 26 
Fältarbetsledare: Bent Syse
I samband med planerad nybyggnation inom fas
tigheten gjordes en mindre provundersökning. 
Lagerföljden i sektionen kom att visa en gränd 
som i läge stämmer överens med den på regle- 
ringskartan från år 1880. En antydning till sam
ma gränd syns även på en karta från 1795. Det

293



tycks som om dateringen för gränden stämmer 
överens med tiden för kartorna, dvs 1700-tal. 
Eventuellt har en viss avbaning och markbered
ning skett i sen tid även i norra delen av fastighe
ten. Övriga ytor inom fastigheten är sedan tidi
gare avbanade.

FYND: -
DATERING: 1700-tal.

ESTUNA SN, HÅRNACKA 3:3 
Fältarbetsledare: Anders Broberg
Efterundersökning av skattfyndplats i åker
mark. Skatten påträffades våren 1984 av privat
personer som anmälde fyndet till KMK.

FYND: ett tiotal silvermynt.
DATERING: 1000-talet.

FRESTA SN, STORA ALBY,
FORNL 128-130
Fältarbetsledare: Ragnhild Fernholm, 
Marianne Summanen
Arkeologisk provundersökning inom norra de
len av ett ca 800 m långt stensträngsområde. 
Stensträngarna ingår i ett större system. Den 
planerade vägen berörde huvudsakligen fornl 
128-129 (dvs stensträngsområdets norra del). 
Fornl 130, belägen längst i söder, provundersök- 
tes ej. Syftet med provundersökningen var att 
konstatera och begränsa eventuella boplatsläm
ningar, medan stensträngar och vissa terrasse
ringar lämnades till den slutliga undersökning
en. En kartering av området gjordes och prov
schaktens placering bestämdes med utgångs
punkt från denna.
Stensträngsområdet var beläget i relativt otill
gänglig terräng på ett i nordvästlig-sydostlig 
riktning orienterat bergs- och moränparti, ome
delbart öster om en nu uppodlad dalsänka. Sam
manlagt upptogs sex 5-28 m långa och 3 m breda 
schakt samt ett antal mindre provytor. Schakten 
förlädes, med hänsyn till terrängen, huvudsakli
gen i anslutning till terrassbildningar och röjda 
ytor. Vid en av terrasserna, belägen alldeles in

till en stensträng, framkom ett 0,2 m tjockt kul
turlager innehållande sot, kol, skärvsten, slagg, 
bränd lera och en malstenslöpare. 1 övriga ter
rasser påträffades inte några fynd eller boplats
lämningar. Några av terrasserna utgör sannolikt 
odlingsterrasser.
En slutundersökning av området bör bl a syfta 
till att söka klarlägga stensträngarnas och terras
sernas funktion, datering och förhållande till 
varandra.

FYND: slagg, maisten, bränd lera. 
DATERING:-

HUSBY-LÅNGHUNDRA SN, 
HÖNSGÄRDE 2:2, FORNL 268 
Fältarbetsledare: Kerstin Östmark
I samarbete med Stockholms läns hembygdsför
bund undersöktes bebyggelselämningar, regi
strerade som tre husgrunder och en källargrund. 
Fyra stenpackningar och en stenram, tolkad som 
kistmarkering samt ett stolphål framkom.
FYND: bryne, keramik, bränd lera, brända ben. 
DATERING: yngre järnålder.

HUSBY-LÅNGHUNDRA SN, 
HÖNSGÄRDE 2:2, FORNL 268 
Fältarbetsledare: Kerstin Östmark

Undersökningen utfördes i samarbete med 
Stockholms läns hembygdsförbund som en di
rekt följd av resultatet av provundersökningen 
oktober 1985, då tidigare icke registrerade sten- 
sättningar påträffades (se ovan). Vid provav- 
torvning med maskin konstaterades tre sotfläck
ar. I mörkfärgningen framkom rester av sten- 
packning samt en del skärvig sten. I ett grått, 
mjäligt lager under myllan tillvaratogs en blå, 
cylindrisk tredelad glaspärla, vidare dåligt brän
da och obrända ben, bränd lera samt kolflis. 
Spritt i området påträffades recent avfall.

FYND: glaspärla, bränd lera, brända och obrän
da ben.
DATERING: vikingatid.
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HÄVERÖ SN, TULKA, FORNE 132,369 
Fältarbetsledare: Birgitta Sander
Schaktkontrollen föranleddes av ledningsupp- 
rustning varvid sju ca 1 x2 m stora och intill 2 m 
djupa gropar grävdes för nya ledningsstolpar 
och stag. Fyra av dessa gropar grävdes i västra 
kanten av det markerade yngre järnåldersgrav- 
fältet 132, utan kontakt med gravanläggningar. 
Ca 30 m norr härom grävdes ett ca 15 m långt ka
belschakt (ca 0,5 m brett och 0,5 m djupt) intill 
en sentida husgrund (1800-tal?) foml 139. I ka
belschaktet påträffades i första hand tegel samt 
enstaka bitar sentida keramik och porslin.
FYND: sentida tegel, keramik och porslin. 
DATERING: 1800-tal?

JÄRFÄLLA SN, BARKARBY,
FORNL 32
Fältarbetsledare: Marianne Summanen
Med anledning av att en planerad bussgata skul
le komma att tangera ett mindre gravfält, fornl 
32, utfördes en antikvarisk kontroll i form av en 
avbaning av en 50 m lång och 6-10 m bred yta i 
vägsträckningen utefter gravfältets östra sida. 
Marken bestod av stenig morän och berg i dagen 
samt utfyllnadsmassor. Inga gravar eller andra 
förhistoriska lämningar påträffades.

FYND:- 
DATERING: -

JÄRFÄLLA SN,
BJÖRKEBY LILLA 4:196, FORNL 72 
Fältarbetsledare: Marianne Summanen
Med anledning av planerad bebyggelse under
söktes en hög och en rund stensättning på fornl 
72, som utgör en del av det större gravfältsområ- 
det, fornl 69-74, med ett 50-tal registrerade hö
gar och stensättningar.
Högen (A36) var uppbyggd av en mantel av fin 
sand/mjäla över ett kärnröse täckande ett kraf
tigt brandlager i vars centrum ett lerkärl var 
nedställt som benbehållare. Brandlagret inne

höll rikligt med brända ben, beslag och bleck av 
brons, nitar och spikar av järn, en röd glasfluss- 
pärla, ett bryne samt fragment av benkam. 
Stensättningen (A38) hade en vällagd men något 
skadad stenpackning begränsad av en kantkedja 
och med en fyllning av fin sand/mjäla. I anlägg
ningen framkom en i nordväst-sydost oriente
rad skelettgrav med delvis välbevarat skelett, 
placerat i lätt sidoläge med huvudet i nordväst. 
Under stenarna i packningen intill nedgravning
en påträffades en holkyxa av järn.
FYND: beslag och bleck av brons, holkyxa, 
glasflusspärla, nitar och spikar av järn, bryne, 
kam, brända ben.
DATERING: vikingatid.

KNIVSTA SN, GREDELBY, FORNL 162 
Fältarbetsledare: Marianne Summanen
På grund av att de arkeologiska undersökningar
na vid Gredelby fick avbrytas i förtid hösten 
1984 företogs en slutundersökning i maj-juni 
1985. Slutundersökningen omfattade de undre 
lagren på den ena vikingatida bebyggelseytan, 
fornl 162. Vid undersökningen framkom stolp- 
hålsrader, lergolv och en stenläggning, utgöran
de resterna av ett ca 20x8 m stort hus med tak
bärande stolpar. Under detta skikt påträffades 
spridda härdar.
FYND: järnbeslag till hästmundering (?), 1 
glasskärva av sk Snartemoebägare, två bärn- 
stenspärlor, ett tjugotal krukskärvor av sk 
strimmigt gods, bränd lera samt en större mängd 
obrända och brända djurben.
PRELIMINÄR DATERING: huset kan med 
hjälp av glasskärvan dateras till 400-talet medan 
härdarna genom C14 dateras till 100-talet e Kr.

NORRTÄLJE, POSTHUSGATAN MFL, 
FORNL 42
Fältarbetsledare: Gustaf Rudbeck,
Kerstin Östmark
Antikvarisk kontroll på grund av VA-schakt- 
ningar i centrala Norrtälje. Kontroll gjordes vid

295



två tillfällen, vid schaktets bägge ändar med in
bördes avstånd på ca 70 m. Vid Stora Torget lig
ger naturlig lera direkt under recent gatufyllning 
1 m under markytan. I schaktets andra ände vid 
kv Venus 14 dokumenterades en viss stratigra
fisk skiktning. 0,9-1,5 m under markytan varvas 
äldre fyllning och kulturlager med rismattor. 
Ingen säker datering på grund av frånvaro av 
fynd, men troligen 1700-tal.
FYND: -
DATERING: 1700-tal.

RASBO SN, GÅVSTA, FORNL 45, 46, 
47,50, 51,52, 53,56 M FL 
Fältarbetsledare: Eva Hjärthner-Holdar
Provundersökningen föranleddes av att Uppsala 
kommun planerar ett nytt bostadsområde i Gåv- 
sta, Rasbo sn. Fornlämningsmiljön i Gåvsta-om- 
rådet präglas i hög grad av lämningar, vilka med 
viss sannolikhet kan föras till bronsålder/äldre 
järnålder. I åkrarna kan man se skärvsten och 
lerklining, vilka indikerar boplatslämningar, 
och på impedimenten finns gravar, gravfält och 
skärvstenshögar. Inom stadsplaneområdet finns 
två nya byggnadsplaner, en i södra och en i norra 
delen av området.
Inom planområdet i söder upptogs 26 schakt i 
vilka kulturlagrets tjocklek varierade mellan 
0,05 och 0,4 m och i vilka härdar, stolphål, ned- 
grävningar och diverse mörkfärgningar fanns. 
Inom området upptäcktes även två stensättning- 
ar, 6 och 9 m i diam. Här finns även en våtmark, 
som endast kunde provundersökas i utkanten. 
Bebyggelselämningar och kulturlager fanns 
även här, så långt undersökningen kunde nå.
I norra planområdet upptogs elva schakt. Kul
turlagret var på många ställen sönderplöjt, men 
i nordväst fanns ett kulturlager som var ca 0,25 m 
tjockt. Den understa anläggningsnivån var dock 
intakt över större delen av ytan. Anläggningarna 
utgjordes av härdar och nedgrävningar.

FYND:-
DATERING: bronsålder/äldre järnålder.

RIMBO SN, FINNBY 1:21, FORNL 29 
Fältarbetsledare: Kerstin Östmark
Antikvarisk kontroll utförd i samband med 
schaktning för bostadshus inom skyddsområde 
för fornl 29, ett gravfält. Marken var vid schakt- 
ningen snötäckt, men inte tjälad. Under ett 
maximalt 0,1 m tjockt myllager under grastor
ven vidtog direkt sten, grus och sand. Intet av 
antikvariskt intresse iakttogs.
FYND:- 
DATERING: -

SIGTUNA, KV KYRKOLUNDEN, 
FORNL 195
Fältarbetsledare: Kenneth Svensson

Syftet med den antikvariska kontrollen var att 
utvärdera upptagna borrprover i kvarteret med 
hänsyn till kulturlagrets stratigrafiska samman
sättning. Proverna skulle användas till en ke
misk analys med avsikt att utröna kulturlagrets 
innehåll av organiskt material samt eventuella 
förändringar inom kulturlagret av fosfat- re
spektive pH-värden. Resultatet av undersök
ningen var tänkt att ligga till grund för en be
dömning av lämpliga grundläggningsmetoder in
om kvarteret i samband med en planerad ny
byggnation.

FYND: - 
DATERING: -

SIGTUNA, STORA GATAN, FORNL 195 
Fältarbetsledare: Marianne Johnson
Anledning till undersökningen var utbyte av vat
tenledning på en total sträcka av 120 m. Härav 
undersöktes ett ca 40 m långt och 1 m brett 
schakt, där ledningen lades med ny sträckning. 
Schaktet grävdes i Stora Gatan från kv Kyrko- 
lundens sydöstra hörn och ca 40 m mot väster. 
Kulturlagrets tjocklek ökade successivt från 0,7
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Fig 6. Den oansenliga stensättningen som täckte den rikt utrustade kvinnograven vid Hedvigsdal i Solna. Foto Per 
Gustafsson.
The inconspicuous stone-setting that covered the richly equipped female grave.

m i öster till 1,6 m i slutet av schaktet. De tunna 
lagren låg ned mot den under medeltid befintliga 
bäckfåran i Borgmästarängen. I nästan hela 
schaktets längd påträffades gavlar av syllstens- 
grunder med flera varandra överlagrande ler- 
golv. I enstaka hus fanns färgningar efter bräd
golv. Husgavlarna har troligen anslutit till den 
norr om liggande medeltida Stora Gatan, som 
dokumenterades något längre mot väster, vid 
vattenledningsgrävningen 1925. I husen påträf
fades flera koncentrationer av spill från ben- och 
hornhantverk med bl a halvfabrikat av kammar 
samt en eldstad.

FYND: nycklar, sammansatta enkelkammar, 
dubbelkammar, enkelkammar med triangulärt 
överstycke, keramik.
DATERING: 1000-1100-tal.

SOLLENTUNA SN, RIDDARVÄGEN, 
FORNL11 OCH 12 
Fältarbetsledare: Marianne Summanen
Med anledning av schaktningar för VA-ledning
ar i Riddarvägen, mellan fornl 11 och 12, Sollen
tuna, utfördes en antikvarisk kontroll. Fornl 11 
och 12 är rester av ett tidigare sammanhängande 
gravfält med ett 30-tal högar, delundersökt 1926 
samt 1931 vid Riddarvägens anläggande, då två 
högar i vägsträckningen borttogs (datering ven- 
del-vikingatid). Nu upptogs ett ca 3 m brett, 50 
m långt schakt i vägbanan, ner till och genom 
orörd mark, drygt 0,5 m djupt. Marken utgjor
des av fin, i det närmaste stenfri sand. Inga spår 
av gravar eller andra förhistoriska aktiviteter på
träffades.
FYND: - 
DATERING: -
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Med anledning av att tre gravar på fornl 285, 
Skälby gra vfältet, kantskadats av ett elschakt 
utefter Valhallavägens västra sida, företogs an
tikvarisk kontroll i samband med att anläggning
arna reparerades. Grus och sand släntades upp 
mot gravarna för att återge dem deras ursprung
liga rundning och profil, och skadan täcktes där
efter med mylla och gräs.

FYND: - 
DATERING: -

SOLLENTUNA SN,
VALHALLAVÄGEN, FORNL 285
Fältarbetsledare: Marianne Summanen

SOLNA, HEDVIGSDAL, FORNL 6a 
Fältarbetsledare: Karin Äijä
Med anledning av planerad utbyggnad av Väs- 
teråsbanans dubbelspår har provundersökning 
och undersökning utförts inom resterande del av 
Lundbygravfältet. Sammanlagt undersöktes nio 
anläggningar. Därav var sju gravar, en härd 
samt en del av en stensträng. En av gravarna var 
en ofylld treudd, de övriga var oregelbundna 
stensättningar. Tre av gravarna har i senare tid 
skadats mycket kraftigt, men även i dessa åter
stod delar av brandlagren. Bland fynden märks 
fingerring och hängen av guld, fingerring av sil
ver, bronshänge med naturalistiskt utformade 
djur (varav en bock), halsring av järn samt rik
ligt med pärlor. Gravarna kan dateras till vi
kingatid. Datering på härden och stensträngen 
är hittills oviss.

FYND: ring och hängen av guld, ring av silver, 
bronshänge, halsring och pärlor.
DATERING: vikingatid.

TÄBY SN, HAGBY, FORNL 225,228,229 
Fältarbetsledare: Marianne Summanen

Med anledning av planerad ombyggnad av väg 
871 utfördes en förundersökning omfattande in
ventering, kartering och dokumentation av be
rörda stensträngssystem. Karteringen (som ut

fördes av Stefan Höglin) visar att båda de alter
nativa vägsträckningrna i olika omfattning berör 
nyupptäckta, troliga bebyggelselägen.

FYND: - 
DATERING: -

TÄBY SN, LÖTTINGE 5:3, 5:6, 5:7, 
FORNL 55
Fältarbetsledare: Karin Äijä
Med anledning av närheten till fornl 55 (grav
fält) utfördes provundersökning i samband med 
schaktning för planerad väg. Ett 5 m brett och 
110 m långt område frilädes varvid fyra stensätt
ningar, tolv klumpstenar, två härdar och en sot
fläck påträffades. Dessutom berördes en hålväg 
(?). Vid schaktningsarbetet påträffades kruk- 
skärvor och brända ben i två av anläggningarna.
FYND: krukskärvor, brända ben.
DATERING: yngre järnålder.

TÄBY SN, LÖTTINGE 5:3, 5:6, 5:7, 
FORNL 55
Fältarbetsledare: Karin Äijä
Vid slutundersökning på grund av schaktning för 
planerad väg, påträffades fyra stensättningar, 
två klumpstenar, två härdar och en kokgrop. 
Dessutom anslöt en hålväg (?) till den planerade 
vägen. Vid undersökningen visade sig tre av 
stensättningarna vara naturbildningar. Den fjär
de stensättningens funktion är oviss. Intill den 
ena klumpstenen framkom krukskärvor och 
brända ben spritt, intill den andra krukskärvor. 
Övriga fynd var enstaka bitar av bränd lera samt 
kol. Dateringen på härdarna och kokgropen är 
hittills oviss. Krukskärvorna torde kunna date
ras till yngre järnålder.
FYND: krukskärvor, brända ben, bränd lera. 
DATERING: yngre järnålder.
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Fig 7. Delar av fyndmaterialet från den rika kvinnegraven vid Hedvigsdal i Solna: guldhänge med granulering, 
fingerring i guld med vidhängande yxa av brons, hänge i brons med djurfigur, berlocker av silver- och bronstråd 
med stenar och pärlor, guldfoliepärlor på bronstråd samt olika typer av glaspärlor. Teckning Bengt Handel 1986. 
Skala 1:1.
A richly-furnished female burial from the Viking Period.
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UPPSALA, KV LEOPARDEN,
FORNL 88
Fältarbetsledare: Bent Syse
I samband med uppförandet av huskroppar i kv 
Leoparden, utfördes en antikvarisk kontroll. 
Vid detta tillfälle tillvaratogs ca 20 borrkärnor ur 
valda borrhål för vidare analys, från arkeologisk 
och kvartärgeologisk synpunkt. Dessa borrhåls- 
kärnor blev mycket lyckade och vid arbete med 
dem har de flesta visat en bra stratigrafi utan 
spår efter mekanisk påverkan från själva prov- 
tagningstillfället.
FYND:- 
DATERING: -

ÖSTERÅKERS SN, BERGA 6:25, 
FORNL 102
Fältarbetsledare: Marianne Summanen

Med anledning av styckning och byggnation 
borttogs under antikvarisk kontroll fornl 102, en 
stensättningsliknande, osäker, rund anläggning. 
Anläggningen visade sig vara uppbyggd av röj- 
ningsmassor från äldre tomtplaneringsarbeten. 
Ingen fornlämning.
FYND: - 
DATERING: -

ÖSTERÅKERS SN, KVISSLINGBY 1:1, 
FORNL 182,183
Fältarbetsledare: Marianne Summanen

Undersökningen föranleddes av att en ombygg
nad av vägen Kvisslingby-Domarudden kom
mit att inkräkta dels på fornl 183, ett järnålders- 
gravfält, dels på en nyupptäckt boplatsyta strax 
söder om fornl 182.
På fornl 183 hade en stor yta banats av. Det kraf
tigt omrörda området genomgrävdes med ma
skin varvid rester av en stensättning med ett 
brandlager med brända ben och enstaka brons- 
och järnfragment, påträffades. 
Boplatslämningarna söder om fornl 182 var kän
da men ej registrerade. Keramik hade påträffats

dels i sluttningen omedelbart söder om fornläm- 
ningen, dels i åkern och dels på ett i åkern ut
stickande impediment, vilket skulle beröras av 
vägen. Här upptogs en ca 25x3-7 m storyta. Ut
om rester av ett upp till 0,15 m tjockt kulturlager 
påträffades två härdar. Brända ben, ett flintav- 
slag samt drygt ett kilo keramik, huvudsakligen 
grovt s k rabbigt gods tillvaratogs. Ett par myn- 
ningsfragment hade genomborrade hål under 
randen. Även två provrutor i åkern gav kera
mikfynd.
Boplatsens utsträckning är omöjlig att avgöra 
med utgångspunkt från den nu företagna utgräv
ningen. Topografi och tidigare keramikfynd ta
lar för att den har sin tyngdpunkt i sydsluttning
en söder om fornl 182, varifrån den sträcker sig 
ner mot den odlade marken.
Större delen av boplatsen, som preliminärt kan 
dateras till yngre bronsålder, ligger alltså kvar.
FYND: brons- och järnfragment, keramik, 
brända ben.
DATERING: yngre bronsålder, järnålder.

ÖSTERÅKERS SN, RUNÖ, INTILL 
FORNL 106, 109 
Fältarbetsledare: Birgitta Sander
Provundersökningen föranleddes av planerad 
bostadsbebyggelse öster om Runö gård. Avsik
ten var att fastställa utsträckningen av befintliga 
gravfält (fornl 106 och 109) och eventuella bo
platslämningar i anslutning till dessa samt på Ru
nö bytomt. Dessutom kontrollerades en uppgift 
på 1700-talskartan om en marknadsplats längs 
Åkers kanal (fornl 245) samt punkter med höga 
fosfatvärden. Som utgångspunkt för arbetet an
vändes en specialinventering (R Jensen 1981) 
och en fosfatkartering (A Hedman 1982).
Inom exploateringsområdet upptogs 15 prov- 
schakt, de flesta 4x10 m stora och 0,4-0,6 m 
djupa i nord-syd eller öst-västlig riktning. Hela 
området visade sig bestå av lerjord. I provschak
ten framkom endast konstruktioner och föremål 
som kan dateras tidigast till 1700-talets senare 
del, såsom en broläggning av sten, en ägogräns 
och en grusad väg, allt verifierbart på 1700-tals- 
kartan. Marknadsplatsen kunde dock ej bekräf
tas. Bland föremålen märktes stengods, krit-
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pipsfragment, glas, porslin, järnfragment samt 
obrända ben. Inga spår av medeltida eller forhi
storisk aktivitet framkom.
FYND: järnfragment, stengods, kritpipsfrag- 
ment, glas, porslin, ben.
DATERING: tidigast 1700-tal.

Värmland

KRISTINEHAMN, KV TELLUS - 
VENUS-CETUS 
Fältarbetsledare: Kristina Carlsson
Kristinehamns kommun planerar att bygga ett 
nytt Folkets hus i kv Tellus-Venus och ett bo
stadshus i kv Cetus i Kristinehamn. Eftersom kv 
Tellus-Venus (åtskilda av Gamla Kyrkogatan) 
utpekats som platsen för Varnums kyrka, känd 
sedan 1300-talet, alltså före staden blev till, an
sågs det motiverat med en provundersökning i 
kvarteren. I övriga delar av kvarteren avsågs att 
dokumentera kulturlager från den äldsta bebyg
gelsen (1600-1700-talet).
I kv Venus närmast ån Varnan, påträffades res
ter av den medeltida kyrkogården med kist- och 
skelettrester. I övrigt var kulturlagren förstörda 
av senare tiders byggnation, framför allt närmast 
gatan. I södra kanten av kv Venus samt i den 
västra delen av kv Tellus fanns ett 0,5 m tjockt 
kulturlager med fynd från 1600-talet (skor, kera
mik, kritpipor mm). I östra delen av kv Tellus 
hade sentida bebyggelse förstört lämningarna 
och 1700-talskeramik tillvaratogs i fyllnadslag- 
ren.
I kv Cetus i södra delen av staden påträffades ett 
sparsamt bevarat kulturlager. Ett par keramik
fragment från 1600-talet och en trätunna fylld 
med avfallsrester var det som påträffades här. I 
den södra delen av kvarteret saknades kulturla
ger.
FYND: se ovan.
DATERING: medeltid-1700-talet.

Västergötland

FALKÖPINGS STAD,
FALKÖPINGS FLYGFÄLT, FORNL 1 
Fältarbetsledare: Eva Weiler
Öster om själva Falköping planerar kommunen 
ett flygfält. I kanten av området ligger en gång- 
grift, som efter dispens från luftfartsverket får 
ligga kvar. På grund av närheten till gånggriften 
utfördes dels en provundersökning av tänkbara 
boplatslägen inom flygfältsområdet, dels doku
mentation av området kring själva graven, där 
bl a en väg skall dras fram. Vidare skulle odlings- 
sten tas bort och matjord fyllas i ojämnheter i 
högen kring gånggriften.
Inga spår av boplatser påträffades inom flygplats
området, medan det däremot finns kulturlager- 
rester och härdar vid gånggriften.
C14-analys av kol daterar en av härdarna till 
bronsålder. Utanför högen öster om gångmyn
ningen fanns en grop, fylld med mörk mylla. 
Gånghällarna slutar ca 6 m från högkanten och 
finns det fasadhällar utanför, ligger de en bit in 
under högen.
FYND: 1 eldskadat flintstycke.
DATERING: se ovan.

FALKÖPING, KV RÅDMANNEN 3 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg
Provundersökning inför planerad nybyggnation 
av affärs- och bostadsfastighet på tomten kv 
Rådmannen 3. Till största delen var tomten tidi
gare urschaktad för källare och bara ca 200 m2 
orörd yta återstod. På denna yta upptogs två 
provgropar som visade att det fanns ca 0,6 m kul
turjord i väster och ca 1 m kulturjord i öster. 1 
kulturjorden, som var starkt mullhaltig, påträf
fades sent rödgods, porslin och flaskglas ända 
ner till botten, där det i öster fanns en avfalls- 
grop med likaledes sent fyndmaterial. I väster 
fanns också relativt ytligt i kulturjorden ett par 
sockelstenar och en fragmentarisk kullerstens- 
läggning. Troligen har området först under 
1600-talet tagits i anspråk för odling och avfalls- 
dumpning och först fram mot slutet av 1700-talet
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eller början av 1800-talet blivit bebyggt. Tidiga
re provundersökningar på andra tomter i kvarte
ret stöder också denna sena datering.
FYND: sent rödgods, porslin, flaskglas. 
DATERING: 1600-1800-talet.

FALKÖPING, S:T OLOFS KYRKA 
(KYRKOGÅRDEN)
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg
Undersökning föranledd av planeringsarbeten 
på den gamla kyrkogården vid S:t Olofs kyrka. 
Fyra 1x4 m stora gropar grävdes ner till ett djup 
av ca 1,5 och ett 20 m långt schakt till drygt 1 m 
djup. I de mindre groparna kom relativt rikligt 
med skelettrester i en till flera nivåer från ca 0,5 
m under markytan och ner till strax under det 
sterila bottengruset mellan 1,2 och 1,4 m under 
marknivån. I en av groparna strax norr om tor
net framkom ett upplag av trasiga gravhällar och 
en kasserad medeltida byggnadssten. Enligt 
uppgifter i kyrkans arkiv grävdes de ner på plat
sen 1963 efter att ha dokumenterats. 1 lång
schaktet som grävdes för att komplettera bo
gårdsmuren i söder framkom rikligt med sten, 
som bör ha utgjort bottning till en tidigare mur. 
Skelettresterna kunde inte dateras, eftersom det 
inte fanns några ostörda gravar eller kistrester. 
De nergrävda gravhällarna har tidigare daterats 
till slutet av 1600-talet. Byggnadsstenen bör ha 
framkommit endera vid 1950 års utgrävningar på 
utsidan av kyrkan eller vid utgrävningarna 1959— 
61 inne i kyrkan. Den äldre bogårdsmuren har 
heller inte kunnat dateras, men skulle kunna 
vara medeltida.

FYND: inga fynd tillvaratogs.
DATERING: se ovan.

FALKÖPING, STORGATAN/
STORA TORGET 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg
Till följd av schaktningar för dagvatten i Storga
tan omedelbart norr om Stora torget utfördes en 
schaktkontroll med uppmätning av kulturlager.

Åtta 2x2 m stora hål för plantering av träd på 
Stora torget kontrollerades också.
Utefter Storgatan uppmättes kulturlagren på tre 
punkter, varvid framkom 0,4 m kulturjord med 
något kalkbruk i väster. Mot öster ökade kultur
jordens tjocklek till 0,6 m. Där fanns också en 
stenläggning i toppen och en stenläggning i bot
ten av kulturjorden. Under den undre stenlägg
ningen fanns påförd lera över den sterila botten. 
På Stora torget fanns 0,5-0,8 m kultur jord i den 
östra kanten av torget och 0,4-0,5 m kulturjord 
i väster. I den västra kanten låg kulturjorden på 
steril botten och i öster på 0,4 m. Frånsett några 
stenläggningar i Storgatan och på torget fram
kom inga bebyggelselämningar.
Trots att delar av kulturjorden grävdes för hand 
påträffades inga daterande fynd. Kulturlagren 
och fynden tycktes dock i huvudsak vara från pe
rioden efter omkring 1620, då torget och Storga
tan skall ha anlagts. Det syntes inga spår av en 
äldre bebyggelse, även om det inte helt kan ute
slutas att delar av kulturjorden är avsatt tidigare 
i anslutning till en närliggande bebyggelse.

FYND: djurben, spikar, sömmar, bandformat 
järnbeslag, selsprint med profilerad knopp av 
metall.
DATERING: se ovan.

FALKÖPING, TRÄTORGET 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

Antikvarisk kontroll av ett ca 28 m långt schakt 
för en ny vattenledning på Trätorgets sydvästra 
del. Vid torgets sydvästra hörn framkom 0,75 m 
kulturjord 0,5-1,25 m under markytan, mitt på 
torgets västra sida 0,55 m kulturjord däremellan 
0,6 m kul tur jord. Kultur jorden utgjordes av ett 
enda lager bestående av svart mullhaltig jord 
med kalkstensflis. Då inga bebyggelselämningar 
framkom i kulturjorden, inmättes denna enbart 
på tre punkter.

FYND: sent rödgods, fajans.
DATERING: 1600-1700-talet.
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HÄRRYDA SN, SKÅRTORP 1:86, 
FORNL7
Fältarbetsledare: Eva Weiler
Provundersökning av boplats, registrerad vid 
stranden av Sandsjön inom en sommarstuge
tomt, där ett nytt avloppssystem skulle läggas 
ner . Vid fornminnesinventeringen 1973 hade sex 
flintavslag samlats in ca 1 dm under vattenlinjen. 
Ovanför den lilla strandremsan utgjordes ter
rängen av låga bergknallar med flacka sluttning
ar emellan.
Dokumentationen innebar dels sållning av bot
tensanden utanför strandkanten, dels prov- 
gropsgrävning mellan bergknallarna på tomten. 
Ute i vattnet fanns ett skikt av flinta från strand
kanten och 3 m ut. Det innehöll många små flint
avslag och splitter och ca 90% av allt material 
var eldskadat. I sluttningen ovanför stranden 
fanns några enstaka flintstycken i marken, bl a 
en kärna. I övrigt fanns varken kulturlager eller 
härdar eller andra rester av förhistorisk bosätt
ning.
FYND: kärna, avslag och splitter av flinta. 
DATERING: stenålder?

LIDKÖPING, KV AEOLUS OCH AJAX 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg
Provundersökning föranledd av planerad ny
byggnation av bostadsfastigheter i kvarteren 
Aeolus och Ajax. Fyra provgropar grävdes i kv 
Ajax och tre i kv Aeolus. Inom området fram
kom steril botten i form av grå sjösand på ett 
djup av 0,9-1,25 m under markytan och omedel
bart över botten låg tunn, mörk, fet mylla, som 
bör ha bildats i strandzonen. Närmast över den 
mörka jorden fanns upp till 0,45 m flygsand och 
ovanpå denna grå sand med en del keramik, glas 
och järnföremål. Den fyndförande sanden va
rierade från 0,2 till 0,7 m i tjocklek och innehöll 
inga bebyggelselämningar.
Provundersökningen har bekräftat antagandet 
att denna del av den nya staden inte har bebyggts 
förrän på 1700-talet.

FYND: keramik, glas, järnföremål. 
DATERING: 1700-1800-talet.

LIDKÖPING, KV DOMHERREN 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg
Undersökning föranledd av schaktningar för en 
mur och ett cykelgarage i södra delen av kvarte
ret. Utefter Lidbecksgatan och Nicolaigatan do
kumenterades profilen i ett 61 m långt och 1 -2 m 
brett schakt, där också smärre partier med kvar
varande kultur jord grävdes ut. På platsen för cy
kelgaraget grävdes en 23 m2 stor yta, inom vilken 
påträffades bebyggelselämningar i form av 
stockar och stolphål, en stensättning och en drä- 
neringsränna samt recenta stenfundament. 
Lämningarna tycks representera tre olika ske
den. Närmast Nicolaigatan var kulturlagren tun
nast och ökade i tjocklek ner mot Lidan, där 
också fler bebyggelseskikt kunde iakttagas i pro
filen.
FYND: keramik, ben, järn- och bronsföremål, 
glas, kritpipor.
DATERING: (1500?)-1800-talet.

MÖLNDALS KN (jfr också 
KUNGSBACKA OCH VARBERGS 
KNR angående förnyad inventering) 
Fältrekognoscering för planerad naturgas
ledning (stamledning)
Fältarbetsledare: Lillemor Schützler

På grund av planerad gasstamledning i Mölndals 
kommun utfördes en fältrekognoscering av en ca 
5 km lång sträcka. Inventeringen genomfördes 
efter samma riktlinjer som användes för Falken
bergs och Varbergs kommuner, hösten 1984. 
Sammanlagt upptogs fem platser som tänkbara 
provundersökningsområden. Gasledningen kom
mer enligt detta förslag att passera i närheten av 
två hällkistor i Dvärred, bl a den riksbekanta 
”Dvärgahuset”.

FYND: - 
DATERING: -
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MÖLNDALS KN
Fältrekognoscering för planerad naturgas
ledning (grenledning)
Fältarbetsledare: Lillemor Schützler

Med anledning av den planerade grenledningen 
från gasstamledning till Göteborg gjordes en 
fältrekognoscering av en sammanlagt drygt 10 
km lång sträcka.
Grenledningen kommer bland annat att passera 
Åbydalen, där det finns en hel del stenåldersbo- 
platser registrerade utefter dalsidorna. Totalt 
kan 5-6 områden, dvs tänkbara boplatser, kom
ma att provundersökas.
FYND: - 
DATERING: -

MÖLNDALS STAD,
SÖDRA TRÄDGÅRDEN, FORNL 94 
Fältarbetsledare: Lillemor Schützler

På uppdrag av Mölndals kommun skedde en 
provundersökning av en fyndplats med oklar ut
bredning och ungefärligt läge. På platsen har ti
digare en del flintföremål, bl a en kärnyxa och 
två pilspetsar, tagits till vara. Området är idag 
nästan helt förstört av hus, vägar etc.
Vid provundersökningstillfället påträffades en
dast en härd, som delvis undersöktes. Någon 
fortsatt undersökning ansågs ej befogad.
FYND: kol.
DATERING: -

SKÖVDE, KV HÖDER1 OCH 2 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

Provundersökning föranledd av planerad affärs- 
och bostadsbebyggelse på tomterna. Vid prov
undersökningen framkom orört morängrus 0,7 
till 0,9 m under den nuvarande markytan. Över 
gruset fanns 0,4-0,5 m grå, kulturjordsblandad 
mylla utan fynd eller konstruktioner. Längst i 
söder var urschaktat för källare mot Långgatan. 
Norr om källaren på tomt nr 2 fanns ett mer kon
centrerat kultur jordslager med ben, kritpips-

fragment och keramik, som kan dateras till 1700- 
och 1800-tal. Där påträffades också ett ca 1 m 
stort sotlager med kopparslagg, spikar, bleck 
och klippspill av koppar samt tenar av tenn och 
en del smidesavfall m m av järn, som tyder på att 
metallhantverk har bedrivits på tomten på 1800- 
talet.
Inga äldre lämningar eller kulturlager påträffa
des , inte heller spår av den förmodade medeltida 
stadsgränsen, som eventuellt gått genom tom
ternas södra del.

FYND: se ovan.
DATERING: 1700-1800-talet.

SKÖVDE, KV SATURNUS 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

Provundersökning inför planerad nybebyggelse 
i kv Saturnus vilken omfattade större delen av 
kvarteret med undantag av den nordligaste och 
sydligaste delen. Enligt den äldsta stadskartan 
från 1687 skall det då ha funnits bebyggelse i om
rådet.
Det fanns inga kulturlager i områdets södra del. 
I områdets centrala och nordöstra del 0,15-0,3 
m kulturjord och i nordväst upp till 1,3 m kultur
jord. I väster fanns lämningar efter två källare av 
tegel och kalksten, som bör ha ingått i den be
byggelse som återfinns på en karta från 1888. 
Längst i nordväst fanns ca 0,25 cm kulturjord un
der källaren.
Av fynden och stratigrafin i området framgår att 
inga lämningar av äldre bebyggelse finns i söder 
och att lämningar i form av ett tunt kulturjords- 
lager och de två stenkällarna finns i områdets 
centrala och norra delar. Dessutom finns i områ
dets nordvästra del kulturjord som kan knytas 
till en äldre bebyggelse från slutet av 1700-talet 
eller början av 1800-talet.

FYND: djurben, sent rödgods, porslin, flask- 
glas.
DATERING: se ovan.

304



SÖDRA RYDS SN, KARSTORP 2:1 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

Inför planeringen av en ny begravningsplats 
omedelbart norr och öster om Ryds kyrkoruin 
provundersöktes ett ca 13 ha stort område. Inom 
området fanns enligt 1959 års inventering inga 
registrerade fornlämningar, men provundersök
ningen motiverades med närheten till kyrkorui
nen och en tidigare undersökt järnframställ- 
ningsplats.
Vid provundersökningen påträffades tio säkra 
och sex förmodade stensättningar. Dessutom 
påträffades en säker och två möjliga högar, tre 
rösen, som troligen är odlingsrösen, en härd och 
19 fångstgropar (?).

VARA SN, KV SPRINTEN 
Fältarbetsledare: Eva Weiler
Inom en blivande skoltomt var en svart fläck re
gistrerad som fornlämning i en åker. Den svarta 
fläcken var 20x20 m stor och innehöll sönder- 
plöjd, skörbränd sten i ytan. En provgrävning 
avslöjade, att det svarta området var ett fynd
tomt sotfärgat kulturlager med förhistoriska bo
platslämningar under.
Under kulturlagret fanns rester av en cirkelrund 
hyddbotten, som avtecknade sig som en 0,2 m 
bred ränna med käpphål i innerkanten och med 
ingång åt norr. Några meter från hyddan hade 
man grävt ner avskräde i två gropar, av vilket 
återstod träkol, enstaka skörbrända stenar, 
brända ben samt obrända hästtänder. Ett tiotal 
meter från hyddan låg en kokgrop. Genom C14- 
analys dateras platsen till 600-400 f Kr.
FYND: eldslagningssten av flinta, brända ben, 
hästtänder.
DATERING: 600-400 f Kr.

Västmanland

VÄSTERÅS, KV LINNEA, FORNE 232 
Fältarbetsledare: Bent Syse
Med anledning av planerad exploatering inom 
kv Linnea, genomfördes en arkeologisk provun
dersökning. Syftet med provundersökningen var 
att bedöma omfattning, sammansättning och ål
der på eventuella kulturlager inom kvarteret. 
Fem provschakt togs upp med maskin. Det för
sta lades i kvarterets nordöstra hörn där en mar
kering på 1668 års karta visar en byggnad. Här 
påträffades delvis intakta källare efter den se
naste byggnaden: ett äldre hus som troligen i vis
sa delar överensstämmer med den på den tidi
gaste kartan markerade byggnaden.
De fyra övriga schakten uppvisade kraftiga kul
turlager av varierad mäktighet, allt från 1 m upp 
till 2,4 m tjocklek. Det rör sig om feta, gödsel- 
blandade kulturlager med klara byggnadshori- 
sonter. I kulturlagren fanns mycket djurben, 
med en till synes stor artrikedom, representerad 
av däggdjur, fisk och fågel. I vissa lager förekom 
en hel del läderspill. Förutom en del trälaggar 
påträffades keramik av BI och CII gods. I bot
tenlagret i schakt 4 påträffades en vågskål av 
mässing, en tidlös modell som finns från sen vi
kingatid och framåt i medeltiden. Huvudparten 
av lagren torde ha tillkommit under 1300-talet, 
möjligen tidigare.

FYND: vågskål, trälaggar, keramik, läderspill, 
djurben.
DATERING: 1300-tal, eventuellt tidigare.

VÄSTERÅS, KV IRMA OCH 
KLAUDIA, FORNE 232 
Fältarbetsledare: Bent Syse
Med anledning av planerad exploatering i kv Ir
ma och Klaudia i Västerås, genomfördes en ar
keologisk provundersökning. Inom det ca 5 250 
m2 stora området togs tio provschakt upp. Re
sultatet visade sig vara relativt liktydigt över en 
stor del av ytan. Nuvarande parkeringsytor inom 
kvarteren, med undantag för en yta i södra delen 
av kv Klaudia, uppvisade en grusfyllning direkt
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på omrörda, recenta kulturlager eller i vissa fall 
grusfyllning direkt på steril lera. Här har en av- 
baning skett i sen tid.
I norra delen av kv Irma mellan de två befintliga 
byggnaderna övergick myllalagret via ett ler- 
blandat dito till steril lera utan spår efter avsatta 
kulturlager. Någon etablering så här långt norr
ut har med säkerhet inte funnits under medeltid. 
Avsatta medeltida kulturlager med en klar bygg- 
nadshorisont kunde endast iakttagas i kv Klau- 
dias södra del, där en del av den nuvarande par- 
keringsytan höjer sig över övrig parkeringsyta. I 
provschaktet kunde ca 0,5 m avsatta lager iaktta
gas. Keramikfynd av BII:ä, CI och CII gods da
terar preliminärt lagret till 1300-talet. Dessa 
ostörda medeltida kulturlager finns endast be
varade i en smal remsa mellan fastigheterna i 
söder och den nedre nivån av parkeringen, en 
yta av ca 400 m2 där ca 200 m2 preliminärt kan 
komma att beröras av exploateringen.
FYND: keramik BII, Cl, CII.
DATERING: 1300-tal.

Ångermanland

MO SN, GOTTNE 
Fältarbetsledare: Jan Norrman
Kulturhistorisk inventering inför planerad ut
byggnad av Gottne kraftstation som ersättning 
för befintlig kraftstation från 1921. Inom inverk- 
ningsområdet finns spår av såg, kvarn och vad- 
malsstamp från 1800-tal fram till 1927, dock 
mycket starkt påverkade och skadade av skogs
maskiner vid kalhuggning av området. En foto
grafisk dokumentation av området och den tek- 
nikhistoriskt intressanta befintliga kraftstatio
nen återstår.

FYND: -
DATERING: 1800-tal-1927.

Östergötland

EKEBY SN, FORNE 109, 111 
Fältarbetsledare: Kaisu Anttila, Inga Ulien
Med anledning av ombyggnad av väg 32 Box- 
holm-Mjölby, genomfördes en undersökning 
intill fornl 109 och av fornl 111. Inget av antikva
riskt värde framkom intill fornl 109. Fornl 111 vi
sade sig efter avtorvning vara en ca 12 x 12 m stor 
kvadratisk stensättning, bestående av ett grov- 
blockigt stenmaterial. I anläggningen framkom 
rikligt med krukskärvor och enstaka brända ben 
samt obrända tandfragment av nötboskap. Un
der stensättningen påträffades en härd. Inga da
terande fynd framkom, men fornlämningstypen 
dateras traditionellt till äldre järnålder.
FYND: keramik, ben.
DATERING: äldre järnålder.

HEDA SN, JUSSBERG,
INTILL FORNL 15 OCH 16 
Fältarbetsledare: Carin Claréus

I samband med återställande av en grustäkt ut
fördes en antikvarisk kontroll i området mellan 
fornl 16, en rest sten och fornl 15, en hög. Ca 20 
m sydväst om fornl 16 och ca 25 m norr om fornl 
15 påträffades, i samband med matjordsavba- 
ningen för släntningen, en härd. Ytterligare fyra 
härdar påträffades närmare högen (fornl 15), 
omedelbart under matjorden, i ren sand. Här
darna innehöll skörbränd sten, sot och kol. I san
den fanns även enstaka brända ben. Troligen ut
gör fornl 15 och 16 ett och samma fornlämnings- 
område, mellan vars synliga anläggningar här
darna är belägna.
FYND: brända ben, kol.
DATERING: järnålder.
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Provundersökningen föranleddes av att man vil
le undersöka om kullen med runstenen Ög 81 
kunde utgöra en forntida gravhög, på vilken den 
numera rivna Högby gamla kyrka en gång skulle 
ha stått. Ett provschakt grävdes i norra delen av 
högen, varvid kunde konstateras att kullen har 
tillkommit efter att kyrkan rivits och att den för
utom rivningsmassor och grundstenar även döl
jer delar av kyrkogården. Troligen har man i 
samband med rivningen 1870 försökt snygga upp 
området genom att skapa en vacker plats med en 
kulle i mitten, och på såsätt ge runstenen, Ög81, 
en magnifik plats. Själva kyrkan har ursprungli
gen varit placerad på en naturlig, svag sandås. 
Den ursprungliga marken har i botten blivit om
rörd genom nedgrävningar och omgrävningar av 
gravar, både innanför och utanför kyrkans 
grundmurar. Något spår efter en forntida grav
hög kunde inte påvisas.
FYND: skelett, skelettrester, Jcistspikar, tegel, 
fönsterglas mm.
DATERING: medeltid-1870.

HÖGBY SN, HÖGBY GAMLA KYRKA,
FORNL 10
Fältarbetsledare: Carin Claréus

KROKEKS SN, MAJSTORP MED 
KJUSAN 1:5, FORNL 18 
Fältarbetsledare: Eva Olsson
Planerat uppförande av enfamiljshus inom om
råde för fornlämningen, en stenåldersboplats, 
föranledde en provundersökning. Målsättning
en var att utröna om boplatsen inom tomten in
nehöll konstruktioner, kulturlager eller orga
niskt material. Vid tidigare besiktning hade sla
gen kvarts påträffats i den skadade markytan. 
Boplatsen, som upptäcktes på 1930-talet och re
gistrerades på 1950-talet, hade tidigare givit fynd 
av ett flertal stenyxor samt slagen kvarts. Fyn
den samt nivån över havet ger en preliminär da
tering till mesolitikum.
Provundersökningen resulterade i att spridda 
fynd av slagen kvarts framkom i den sandiga 
marken. I området påträffades också mycket re
cent material såsom tegel, glas, porslin från det 
intilliggande torpet. Spritt i sanden framkom

obrända ben (sannolikt recenta) samt ett fåtal 
brända ben. Varken kulturlager eller anlägg
ningar observerades. Marken var kraftigt om
rörd på grund av schaktdragning och tidigare 
plöjning och någon orörd mark påträffades ej in
om tomten.
Vidare undersökning inom den avstyckade tom
ten bedömdes efter provundersökningen ej kun
na ge ytterligare ny information kring denna typ 
av lokaler, varför enbart en schaktningskontroll 
vid anläggandet av huset föreslogs. Vid den se
nare antikvariska kontrollen påträffades, vid 
schaktning i norra delen av tomten, enstaka 
kvartsavslag och brända ben.
FYND>slagen kvarts, brända ben, recent mate
rial.
DATERING: mesolitikum.

LANDER YDS SN, BOGESTAD, 
INTILL FORNL 11, 12 OCH 140 
Fältarbetsledare: Carin Claréus
Provundersökningen föranleddes av planerad 
golfbana. Undersökningen koncentrerades till 
ytor som vid fosfatkartering givit förhöjda vär
den. Sammanlagt upptogs 23 provschakt, 4-74 
m långa och 2-4 m breda. Fem tidigare okända 
fornlämningsytor upptäcktes. Tre av dessa låg i 
anslutning till tidigare kända fornlämningar. 
Två boplatslokaler med härdar, stolphål, sot
fläckar och eventuellt en husgrund framkom i 
åkermark sydost om fornl 12 respektive söder 
om fornl 140. 1 kanterna av den moränhöjd på 
vilken Bogestads gård är belägen framkom här
dar och stensättningar. På en moränhöjd öster 
om gården i anslutning till fornl 11 påträffades 
härdar och en stensamling (troligen en medelti
da husgrund). Vid ett mindre impediment, 0,6 
km nordost om gården och 0,2 km väster om 
Stångån påträffades en troligen medeltida bo
platsyta med sotfläckar, en härd och en grop.
FYND: keramik, sannolikt av bronsålders- eller 
äldsta järnålderstyp samt skärvor av medeltida 
rödgods.
DATERING: bronsålder, järnålder och medel
tid.
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LANDERYDS SN, EDSBERGA, 
FORNE 63, 232, 234 
Fältarbetsledare: Inga Ulien
På grund av planerad ombyggnad av väg 687, 
sträckan Seltorp-Ullstämma, utfördes provun
dersökning vid tre misstänkta boplatslägen intill 
stensträngar. Vid fornl 63 framkom enstaka här
dar, och sotfläckar, vid fornl 234 påträffades 
härdar, skärvsten och krukskärvor. Intill fornl 
232 påträffades inga boplatsindikationer, varför 
en omedelbar delundersökning av stensträngens 
norra del gjordes.
FYND: krukskärvor, skärvsten.
DATERING: äldre järnålder.

LANDERYDS SN, EDSBERGA, 
FORNL 63, 234 
Fältarbetsledare: Inga Ullén
Undersökningen berörde två stensträngar och 
anslutande boplatslämningar.
Fornl 234 var belägen på en höjdrygg och bestod 
av en boplats, uppbyggd i flera terrasser. På ter
rasserna fanns stolphål och rännor, härdar, 
skärvstensflak, låga flacka skärvstenshögar och 
avfallsgropar samt ett upp till 0,3 m tjockt kul
turlager. Fyndmaterialet utgjordes av keramik 
av olika typ och funktion, knack- och malstenar, 
brynen och en kniv, järnfragment, lerklining, 
brända och obrända ben. Intill boplatsen fanns 
flera stensträngar (några nyupptäckta), ett vat
tenhål och en kvadratisk stensättning (nyupp
täckt).
Fornl 63 låg på en svag platå och utgjordes av två 
kvadratiska stensättningar och en kraftig sten
sträng. Endast stensträngen berördes av vägen 
och intill strängen fanns boplatsrester i form av 
härdar, kokgropar och enstaka stolphål. Väster 
om fornlämningen fanns ett vattenhål, plana 
ytor och stensträngar.
FYND: keramik, knack- och malstenar, brynen, 
kniv m m.
DATERING: äldre järnålder.

LINKÖPING, DOMKYRKAN,
FORNL 153
Fältarbetsledare: Carin Claréus,
Marianne Johnson
Med anledning av en om- och tillbyggnad av 
domkyrkan har undersökning och borttagande 
av gravar samt antikvarisk kontroll skett i sam
band därmed, i två etapper.
Etapp 1: Med anledning av att ett fläktrum skul
le byggas under jord i anslutning till kyrkan, ut
fördes en delundersökning av kyrkogården sö
der därom. Ett 220 m2 stort område totalunder- 
söktes. Under ett djup av ca 0,6 m framkom ett 
ca 0,4 m tjockt lager med omrörda skelettrester 
från förstörda gravar. Dessa skelettben togs till
vara. Under detta lager framkom gravar in situ. 
Sammanlagt 120 gravar undersöktes och doku
menterades och togs tillvara. Gravarna utgjor
des både av kistor och nedgrävningar med svep
ningar. Både vuxna, barn och spädbarn påträffa
des. Gravarna låg i fyra lager. De två undre lag
ren härrör troligen från tiden före ombyggnaden 
på 1500-talet. Gravarna kan dateras från medel
tiden, 1100-talet (?) till 1870-talet, då kyrkogår
den upphörde att användas. Några av gravarna 
kan genom kisthandtag och mynt dateras till 
1600-talet, och en grav till tidigt 1800-tal. I övrigt 
finns inga säkra dateringar. Resterande gravar, 
ungefär hälften, som fanns inom den urschakta- 
de ytan, schaktades upp med maskin för att där
efter återbegravas.
Etapp 2:1 samband med ombyggnad av domkyr
kans västtorns södra del, utfördes antikvarisk 
kontroll i samband med schaktningar under 
golvnivå, samt viss dokumentation av murverket 
under jord i den berörda delen. Rummet hade ti
digare haft kolkällare, men rester av skelett på
träffades; dock inga gravar i läge. Vid framtag- 
ningen av grundstenarna påträffades ankarjärn, 
som förankrade tornhuset från 1700-talet med 
västmuren från 1500-talet. Grundstenarna i 
västmuren från 1500-talet var endast sporadiskt 
bevarade. Större delen av muren var ombyggd 
av kulvertar och ledningsgenombrott från tidiga
re ombyggnader under 1900-talet.
FYND: skelett, kisthandtag, byggnadsdetaljer 
av kalksten från kyrkan, mynt.
DATERING: medeltid-1870-tal.
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LINKÖPING, KV ELDEN, FORNL 153 
Fältarbetsledare: Carin Clärens
I samband med schaktningar för VA-ledningar 
samt för nya dagvattenledningar, utfördes en an
tikvarisk kontroll. Schakt grävdes dels parallellt 
med träbyggnaden nere vid S:t Korsgatan, dels 
vinkelrätt mot S:t Korsgatan. Alla schakt låg in
ne på gården. Schakten var ca 1 m breda, ca 1,2 
m djupa, till en sammanlagd längd av ca 57 m. 
Ledningsschakten för dagvatten grävdes i om
rörda lager, möjligen fanns mycket tunna kul
turlager i botten. I norra delen av schaktet, inom 
norra delen av gården kunde ett något tjockare 
kulturlager iakttagas, ca 0,1 m tjockt. I huvud
sak schaktades det dock i gamla ledningsschakt. 
Bebyggelsen väster om schaktet i norr är uppfört 
på en äldre kullerstensbeläggning, som antingen 
kan vara en gårdsplan eller en gata, som i så fall 
har gått i nord-sydlig riktning och varit ca 4 m 
bred.
FYND: handkvarnsten, fötter och handtag till 
trefotsgrytor, yngre rödgods, ben.
DATERING: medeltid (?)—1700-tal.

LINKÖPING, KV EOLUS, ENVIGET, 
FORNL 153
Fältarbetsledare: Carin Claréus
Med anledning av fortsatta schaktningar för 
VA-ledningar, dagvattenledningar m fl ledning
ar, utfördes antikvariska schaktkontroller.
I kv Eolus utfördes kontroller i samband med att 
dagvattenbrunnar skulle sättas in, samt vid av- 
schaktning. Vid avschaktningen, ca 140 m2 stor, 
gick man inte längre ner än till 1700 års brand, 
dvs ca 0,6 m ner under nuvarande markyta. I 
schakten påträffades kulturlager ca 0,8 m ner 
under nuvarande markyta, innehållande bl a 
ben, tegelflis, rödgods m m. I ett schakt även res
ter av ett stolphål, 0,8 m i diam, innehållande 
rester av en trästolpe. Sammanlagt grävdes 
schakt, ca 1,2 m breda, 1,3-2 m djupa, till en 
sammanlagd längd av ca 30 m. Ovanför 1700 års 
brand kunde rester av minst två lager kullersten 
iakttagas, härrörande från den kullerstensbelag- 
da gård som funnits från Stenhusgården vid Stor
gatan i norr, ner mot Mölnogatan i söder.

I kv Enviget dokumenterades en profilvägg mot 
Läroverksgatan som framkom i samband med 
rivning av en källare från den sentida bebyggel
sen. Under ca 0,8 m tjocka omrörda lager fram
kom rester av en kavelbro, samt 0,7-0,8 m 
tjocka kulturlager. I botten mot blåleran fanns 
en rustbädd bstående av pinnar, kvistar och ris. 
Vid den antikvariska kontrollen i samband med 
fjärrvärmenedläggningen 1984 i Läroverksgatan 
kunde inte kavelbrorester iakttagas. En orsak 
till det kan vara att Läroverksgatan senare paral
lellförskjutits något åt öster.
FYND: fötter och handtag till trefotsgrytor, 
yngre rödgods, ben.
DATERING: medeltid-1600-1700-tal.

LINKÖPING/LANDERYDS SN,
S:T LARS FÖRS, HANINGE, 
ULLSTÄMMA, MÖJETORP,
FORNL 257, 284, 309 
Fältarbetsledare: Carin Claréus
Med anledning av planerad byggnation provun- 
dersöktes områden som vid fosfatkartering givit 
förhöjda värden. Vid Haninge, S:t Lars fs, Lin
köping (delområde H = V), upptogs åtta 14-100 
m långa och 2-3 m breda schakt. Härvid nyupp- 
täcktes två fornlämningslokaler. Den ena var 
belägen på en moränholme vid Haningevägen, 
250 m väster om Haninge loge. Här framkom en 
skärvstenshög, fornl 309, ett sotlager med skärv
sten, härdar och nedgrävningar. I åkermark och 
barrskogsbevuxen slättmark intill en nordväst
sydost orienterad höjdsträckning, 250 m sydsyd
ost om Haninge loge, låg den andra lokalen. En 
stensamling, härdar, sotfläckar och gropar på
träffades här.
Vid Ullstämma, Landeryds sn (delområdena J1 
och J2), drogs 25 provschakt, 11-82 m långa och 
1-4 m breda. Väster om Brokindsleden, inom 
delområde J1 påträffades boplatslämningar, ett 
skärvstenslager, härdar, sotfläckar och en ter
rasskant på ett moränimpediment intill en skål- 
gropshäll (fornl 257). Vid delområde J2 upp
täcktes fem stensättningar (fornl 284) inom en 
10 000 m2 stor yta väster och nordväst om fornl 
16 (lokal med stensträng och en ensamliggande 
stensättning). Stensättningarna var belägna i
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hagmark på den västnordvästra sidan av en 
nordväst-sydost orienterad moränrygg. Ome
delbart väster härom, delvis i hagmark, delvis i 
åkermark, 100 m söder om fornl 255 (stensträng) 
upptäcktes boplatslämningar. De utgjordes av 
en stensträngsrest, mörkfärgningar samt en 
halvcirkelformad sotsträng kring en stensam
ling.
Totalt sex provschakt upptogs vid Möjetorp 
(delområde S). Schackten var 16-55 m långa och 
2-4 m breda. Området utgjordes av en måttlig 
sydvästsluttning och sydväst därom av gammal 
åkermark. Ett tiotal meter nordväst om ett bus
kage påträffades en skärvstenshög och ytor med 
mörkt, myllblandat grus (kulturlager) samt mör
ka nedgrävningar (fornl 285).

FYND: vid delområdena 11 och S (Ullstämma 
respektive Möjetorp) påträffades krukskärvor 
och bränd lera samt kol. Dessutom framkom ett 
kvartsavslag vid område J1.
DATERING: samtliga nyupptäckta fornläm- 
ningslokaler kan preliminärt dateras till bronsål
der-äldsta järnålder.

NORRKÖPING, KV KOPPARKYPEN, 
FORNL 96
Fältarbetsledare: Bent Syse
Med anledning av planerad exploatering inom 
kvarteret, genomfördes en arkeologisk provun
dersökning. Då kvarteret ligger inom gränsen 
för Norrköpings äldsta bebyggelseutbredning, 
fanns här möjligheter att påträffa äldre bevarade 
bebyggelselämningar. Stratigrafin i de sju prov
schakten visade dock att den senaste bebyggel
sens lagerbildning låg ovanpå ett tunt avsatt la
ger mylla, innan den sterila marken tog vid. Här 
fanns inga spår efter någon tidigare bebyggelse 
än den som torde vara uppförd under 1700- 
1800-tal. Några krukskärvor och ett kritpips- 
skaft bekräftar en etablering inom kvarteret un
der tidigast sent 1600-tal.
FYND: krukskärvor, kritpipsskaft. 
DATERING: tidigast sent 1600-tal, 1700-1800- 
tal.

NORRKÖPING, KV ROSEN, FORNL 96 
Fältarbetsledare: Bent Syse

Med anledning av planerad exploatering i kv 
Rosen, Norrköping, genomfördes en arkeolo
gisk provundersökning. Inom det ca 700 m2 stora 
området togs tolv provschakt upp. Större delen 
av kvarterets ytor var störda efter den senaste 
byggnadens källare, men på de obebyggda ytor
na kunde man konstatera ostörda lager på säker 
bottennivå. De flesta schakten uppvisade likar
tade lagerbildningar. Direkt på den sterila mar
ken fanns ett avsatt myllalager, ibland med in
slag av tegelflis och djurben. Därefter följer oli
ka tjocka lager med raseringsmassor efter de två 
senaste bebyggelseskedena på platsen. Några 
spår efter bebyggelse i de understa lagren kunde 
inte upptäckas. De påträffade föremålen har en 
likartad datering. Det tycks som om de understa 
lagren avsatts under tidigast 1600-tal (kritpipor 
och yngre rödgods). Därefter finns raseringsla
ger från 1700- och 1800-tal. Några säkra 1500- 
talslämningar kunde ej iakttagas.
FYND: kritpipor, yngre rödgods.
DATERING: tidigast 1600-tal, 1700-1800-tal.

NORRKÖPING, KV ÄPPLET,
FORNL 96
Fältarbetsledare: Bent Syse

Med anledning av planerad exploatering i kvar
teret, genomfördes en arkeologisk provunder
sökning. Inom kvarteret fanns möjligheter att 
påträffa senmedeltida bevarade kulturlager 
samt eventuellt kyrkogård med gravar i kvarte
rets sydvästra hörn. Det visade sig att den tidiga
re nu helt avrivna bebyggelsen stört mycket in
om kvarteret, både med källare och nedgräv
ningar för grundmurar. I de 16 schakt som lades 
inom kvarterets exploateringsyta påträffades in
ga avsatta kulturlager av medeltida typ, ej heller 
några begravningar i den sydvästra delen. På de 
platser där ursprunglig markyta kunde iakttagas 
fanns endast ett tunt lager avsatt mylla från den 
första odlingen på platsen. De fynd som påträf
fades tyder på en första etablering runt 1600/
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1700-tal. Med hjälp av de spridda provschakten 
kan en karta över den ursprungliga markytan 
upprättas.
FYND: kritpipa, keramik.
DATERING: 1600/1700-tal.

SKÄNNINGE, KV ALLHELGONA 5, 
FORNE5
Fältarbetsledare: Kenneth Svensson
Undersökningen företogs med anledning av pla
nerat uppförande av en transformatorstation. 
Undersökningsområdet omfattade enligt det 
äldsta kartmaterialet, 1713, en del av nuvarande 
Helgonagatans tidigare sträckning samt intillig
gande tomtmark. Undersökningen visade att 
denna gatusträckning, som påträffades överst i 
schaktet, täckande ca halva grävningsytan, inte 
har haft några äldre föregångare. Under gatube- 
läggningen vidtog i stället ett ca 0,3 m tjockt kul
turlager. Av fyndmaterialet, som till stora delar 
utgjordes av keramik (BII:4-gods, sk yngre röd
gods), porslin och glas, framgick att detta avsatts 
under 1600-talet. I den östra delen av undersök
ningsområdet påträffades bebyggelselämningar 
från samma tidsperiod.
Uppenbarligen har bebyggelseaktiviteterna un
der 1600-talet kommit att beröra och skada läm
ningar från tidig medeltid.
Blandat med det övriga fyndmaterialet framkom 
även keramik från 1100-talet (A Il-gods, s k ven
diskt svartgods). I schaktets nordöstra hörn på
träffades ett ca 2x1 m stort och 0,12 m tjockt 
kulturlager som var avsatt och opåverkat av se
nare tiders aktiviteter. Detta lager innehöll som 
enda fynd några skärvor vendiskt svartgods. En 
preliminär tolkning av gravningsresultatet får bli 
att den yta som nu undersökts, har under tidig 
medeltid (1100-tal) utnyttjats för bebyggelse för 
att därefter tagas ur bruk och inte komma till an
vändning förrän under 1600-talet.

FYND: All keramik, B 11:4 keramik, porslin, 
glas.
DATERING: 1100-tal och 1600-tal.

SKÄNNINGE,
CENTRALA SKÄNNINGE, FORNE 5 
Fältarbetsledare: Carin Claréus
Med anledning av fortsatt utbyggnad av fjärrvär
menätet i centrala Skänninge, utfördes antikva
risk kontroll av ett 10-tal schakt, bl a vid Lind- 
bladsskolan, i k v Prelaten, invid Vårfrukyrkan, 
Smålandstorget, V Kyrkogatan, kv Jarlen och 
Mjölbygatan. Sammanlagt kontrollerades ca 
290 m schakt. Schakten var ca 1,4 m breda, ca 
1,3 m djupa. Vid Lindbladsskolan anslöt schak
ten till 1984 års grävda schakt. Medeltida kultur
lager kunde iakttagas i botten. I hörnet Murga- 
tan-Mj ölbygatan var lagren störda av sentida 
bebyggelse. I kv Prelaten fanns ett fyrskiktat 
kulturlager, i vilket ingick rester av ett lergolv. I 
botten av schaktet invid Murgatan påträffades 
en sammansatt dubbelkam från 1300-talet. I 
Smålandstorget kunde två sena kullerstensbe- 
läggningar konstateras, det äldsta troligen från 
1800-talet. Några medeltida lager kunde inte på
visas. En tolkning är att kulturlagren grävts bort 
före 1800-talet, i samband med att man har änd
rat marktopografin. I kv Jarlen syntes spår av 
förkolnade trärester samt ett relativt sent avsatt 
kulturlager. I schakten invid Vårfrukyrkan på
träffades skelett, både i läge och omrörda. Sam
manlagt dokumenterades ett 40-tal skelett både 
med och utan kista. Skeletten härrörde från kyr
kogården som anlades på 1300-talet och upphör
de 1813. Efter dokumentation och upptagning 
återbegravdes skelettdelarna på Skänninges nya 
begravningsplats.
FYND: yngre rödgods, stengods, sammansatt 
dubbelkam, bronsskålla, ben från djur, männi- 
skoskelett.
DATERING: medeltid-1800-tal.

SKÄNNINGE, SMÅLANDSTORGET, 
LINKÖPINGSGATAN, 
PUKEBACKSGATAN, FORNE 5 
Fältarbetsledare: Carin Claréus

Antikvarisk kontroll utfördes i samband med 
Gatukontorets schaktningar för omsättning av 
kantsten vid Smålandstorget och för servisled
ningar vid Linköpingsgatan/Stora torget och vid
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Pukebacksgatan/Strandvägen in mot kv Mun
ken.
Vid Smålandstorget avschaktades ca 115 m2 till 
ett djup av 0,4-0,6 m. Under två kullerstensbe- 
läggningar påträffades rester av den södra bo
gårdsmuren, orienterad i öst-väst. Av muren 
återstod ca 6 m. Den var vällagd med flata 0,5- 
0,8 m stora stenar, liknande en skalmur, med en 
fyllning av 0,2 m stora stenar och lerbruk. Norr 
om muren, i omrörda fyllnadslager, påträffades 
delar av en sammansatt dubbelkam, som kan da
teras till 1300-talet.
Servisschakten vid Linköpingsgatan/Stora tor
get vinkelgrävdes ca 9 m, respektive 11 m långt 
och ca 1,5 m brett. Området var tidigare totalt 
urschaktat och återfyllt med sand och grus.
Vid Pukebacksgatan/Strandvägen schaktades 
för servisledning in till kv Munken från stamled
ningen i Pukebacksgatan. Området syntes vara 
uppgrävt vid flera tillfällen tidigare dels för led
ningar, dels för asfalt. Schaktet var L-format, till 
en sammanlagd längd av ca 15 m och ca 2,4 m 
djupt. Svagt mörkfärgade fyllnadslager kunde 
konstateras i Pukebacksgatan. Dessa har tolkats 
som tidigare uppgrävda kulturlager, som trans
porterats till platsen och tippats i efter nedlägg
ning av diverse rör och ledningar. I vinkelschak
tet inne i kv Munken framkom endast steril sand 
omedelbart under torven.

FYND: sammansatt dubbelkam.
DATERING: 1300-tal-1800-tal.

SKÄNNINGE, KV SPRÄTTEBRUNN 18, 
FORNE 5
Fältarbetsledare: Kenneth Svensson
Med anledning av planerad nybyggnation på 
platta varvid schaktningsarbeten kommer att ut
föras till ett djup av 0,5-0,7 m under befintlig 
markyta, företogs en provundersökning för att 
utröna huruvida underliggande kulturlager då 
kommer att beröras. Enligt planerna skulle två 
schakt grävas med maskin och för hand, lager
vis, ned till steril botten för att på detta sätt få 
klarhet i fyllnadslagrets tjocklek och kulturlag
rets beskaffenhet och datering. På grund av rå
dande klimatologiska omständigheter och 0,7 m 
tjäle kunde dock endast ett schakt grävas. Här

vid framkom att fyllnadslagrets mäktighet upp
går till 0,6-0,7 m. Därunder finns ett skiktat kul
turlager huvudsakligen betående av myllablan- 
dad gödsel som innehåller djurben (matavfall). 
En stor del av området som är aktuellt för ex
ploatering har under medeltiden tjänstgjort som 
odlingsytor till en bebyggelse som varit lokalise
rad mot Linköpingsgatans dåtida sträckning. 
Makrofossilprov togs.
FYND: -
DATERING: medeltid.

SKÄNNINGE, KV VILAN 3, 
MOTALAGATAN 1, FORNE 5 
Fältarbetsledare: Margareta Hasselmo
Under sommaren 1985 hade tidigmedeltida kul
turlager påträffats inom kv Nunnan. Vid exploa
tering i kv Vilan fanns det anledning att misstän
ka att tidigmedeltida kulturlager även skulle fin
nas inom detta kvarter. Mot denna bakgrund 
grävdes tre provgropar inom den yta som skulle 
tas i anspråk för den nya Filadelfiakyrkan. Gro
parna som grävdes omfattade en yta på ca 4 m2 
vardera. Torven och det översta matjordslagret 
grävdes bort med maskin. Därefter grävdes med 
skärslev ner till åsgruset. Inga kulturlager på
träffades.
FYND: - 
DATERING: -

SKÄRKINDS SN, KVÄST AD 5:3, 
FORNE 231
Fältarbetsledare: Carin Claréus

På grund av en sammanslagning av en åker och 
en betesmark till en gemensam åker, undersök
tes och borttogs delar av en stensträng, fornl 
231, som låg mellan åkern och betesmarken. 
Den del av stensträngen som undersöktes och 
borttogs var ca 120 m lång, 2-3 m bred och ur
sprungligen enskiktad. Mycket odlingssten hade 
dock kastats upp under senare tider på stora de
lar av stensträngen. Stensträngen löper från ett 
gravfält, fornl 84 i norr, till ett område med hus-
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grundslämningar, fornl 338 i söder, och har troli
gen haft utlöpare åt öster i nuvarande åkern, då 
man i stensträngen kunde urskilja stensträngs- 
rester vinkelrätt ut från den undersökta sten- 
strängsdelen. En av utlöparna kan möjligen ha 
haft anslutning till stensträngen, fornl 230, som 
ligger ca 150 m österut.
Något kol under stensträngen kunde inte iaktta
gas. Däremot påträffades en härd intill ett sten
block ca 40 m öster om stensträngen. Härden, 
som var ca 1 m bred, 0,4 m djup, låg intill ett 
stort jordfast stenblock, 2,6x2,8 m stort, 2,1 m 
högt. Den påträffades 0,3 m under markytan, 
och låg intill stenblock på dess södra och västra 
sida. I härden påträffades sot och kol samt skör
brända stenar.

FYND:-
DATERING: troligen äldre järnålder (sten
strängen).

SÖDERKÖPING, BREDA GRÄND/ 
MAGASINSGATAN, FORNL 14 
Fältarbetsledare: Marianne Johnson
Anledning till undersökningen var utbyte av be
fintliga VA-ledningar från Ågatan norrut i Bre
da Gränd och därefter österut i Magasinsgatan. 
Lillån är kulverterad i Ågatans västra del. Söder 
om ån ligger de delar som varit intensivt bebygg
da under större del av medeltid. Området norr 
därom har inte lika mäktiga bebyggelselämning
ar.
I schaktet påträffades ned mot Lillån större ste
nar och stockar, som förmodligen ingått i en 
strandskoning. Ovanför denna fanns kraftiga 
syllstensgrunder med rester av timmerväggar 
och brädgolv. Husgrunderna låg utmed hela 
schaktet i Breda Gränd. Vissa av dem var 
brandskadade med förkolnad säd och förslaggad 
lerklining/tegel på golven. Ca 10m norrom Åga
tan framkom i schaktets östra del sträckningen 
av en kavelbro med tre olika nivåer trä, som 
överlagrades av knadderstenspackning i lera. 
Schaktet i Magasinsgatan hade en något annor
lunda karaktär beroende dels på att lagren i ga
tans västra del var tunna och torra och dels på att 
schaktet skar genom tomtmark till en medeltida 
utkantsbebyggelse. I schaktet påträffades rester

av enstaka byggnader och en nordsydlig kavel
bro, som förmodligen utgått från Ågatan. I öv
rigt fanns fyllnadslager av träflis och gödsel. 
Området norr om Lillån har troligen utnyttjats 
under en begränsad period då staden Söderkö
ping expanderat kraftigt. Tomtmarken har se
dan lämnats utan bebyggelse under en längre 
tid.

FYND: keramik, svarvad skål, laggkärlsstavar, 
läderskor.
DATERING: 1300-tal.

SÖDERKÖPING, 
FOLKSKOLEGRÄND, FORNL 14 
Fältarbetsledare: Leif Zerpe
Undersökning i samband med schaktning för 
nya VA-ledningar. Schaktningen utgjorde en di
rekt fortsättning på arbetena i Vintervadsgatan, 
där befintliga ledningar från 1920-talet byttes ut 
under april-december 1985. Mäktiga kulturla
ger - ca 2,5 m tjocka har avsatts i huvudsak un
der 1200-1300-tal. Tio till tolv skikt innehållan
de träkonstruktioner framtogs. Konstruktioner
na utgjordes av gatuläggningar och avloppsdi
ken, skodda med risflätning i mer eller mindre 
intakt skick. Även den till gatan anslutande be
byggelsen påträffades till smärre delar. För date
ring har hundratals dendroprover tagits i det väl- 
bevarade materialet.
FYND: keramik, hästskor, sporrar, läderskor, 
smides- brons- läder- och benavfall från hant
verk.
DATERING: 1200-1600-tal.

SÖDERKÖPING, KV FORSEMAN 1, 
FORNL 14
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman
Arkeologiska provundersökningen föranledd av 
projekterad nybyggnation av radhus, lägenhets- 
förråd samt carport inom tomten. Mot bakgrund 
av att ovannämnda byggnader skall byggas påsk 
platta, togs sammanlagt tre provundersöknings-
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gropar upp inom tomtens västra del, utefter Bre
da gränd.
Provgrop nr 1, som blev ca 32 m2 stor, togs upp 
längst år söder. I denna dokumenterades tre ni
våer med kavelbroar, i nord-sydlig riktning, 
som sträckte sig 2-2,5 m in i provgropen. Under 
den understa kavelbroläggningen framkom en 
nivå med avbrända och eldskadade plankor, vil
ka var orienterade något annorlunda än de ovan
nämnda kavelbroarna. Öster om dessa plankor 
framkom delar av ett nerbrunnet ”magasin”, ca 
6 m brett. I schaktet framkom delar av de östra, 
västra och norra ytterväggarna. I nordost samt 
nordväst fanns sannolika husknutar bevarade. I 
byggnaden tillvaratogs sädeskorn samt brända 
ben för analys.
Provgrop nr 2 togs upp norr om nr 1 och var ca 27 
m2 stor. I gropen framkom i den västra kanten 
sannolikt rester av en kavelbroläggning, oriente
rad i nord-syd. I öster påträffades endast löst 
liggande träplankor samt två koncentrationer 
med pålar.
Provgrop nr 3 togs upp längst åt norr. I gropen 
registrerades en trä/bebyggelsenivå, sannolikt 
bestående av gatuläggningar i två skeden. Dess
utom påträffades en hägnad, orienterad i öst
västlig riktning, i gropens norra del.
FYND: keramik (yngre svartgods, äldre röd
gods, stengods), föremål av metall, föremål av 
läder (skofragment), flöten, fragment av lagg- 
kärl, tunnor, järnslagg och djurben. 
DATERING: övergången 1200/1300-talen till 
ca 1500.

SÖDERKÖPING, KV KÖPMANNEN 1, 
FORNE 14
Fältarbetsledare: Leif Zerpe
Undersökningen utgjorde fortsättning och av
slutning på en provundersökning, påbörjad 
1984. Två schakt grävdes, tillsammans omfat
tande 19 m2.
Schakt 1: Fyra åtskilda skikt, varav tre innehöll 
trä. Inga huskonstruktioner. På och delvis i ett 
20-30 cm tjockt infiltrerat lerlager över botten
leran låg tre kraftiga stockar, möjligen utlagda 
till någon senare bortriven broläggning. Stock
arna var barkade och tillyxade i ändarna, men i

övrigt obearbetade. Detta äldsta skikt täcktes av 
ett myll- och lerblandat träflislager som även in
nehöll gödsel, bark, läderspill och nöthår. Bland 
fynden märks två hopkorroderade 1300-tals- 
mynt. Nästa skikt bestod av ett brandlager. 
Ovanpå detta låg ett skikt innehållande spora
diskt med trä. Överst ett brandlager med bränd 
träläggning. Troligen eftermedeltida. Fyndma
terialet från 1200-1300-tal.
Schakt 2: Tre bebyggelseskikt. Underst en trä
läggning av breda, kluvna furustockar, lagda på 
gödsel och träflis. Ytterstocken var förkolnad på 
översidan och hade ett anslutande brandlager 
utanför. Översta skiktet utgjordes av ett brand
lager med en förkolnad stock, som låg som den 
tidigare nämnda stocken och i samma riktning 
som denna. De stöttades av två pålar på ena si
dan.

FYND: keramik av godstyp BII, Cl, CII, tre 
mynt.
DATERING: 1200-1300-tal och eftermedelti
da.

SÖDERKÖPING, MAGASINSGATAN, 
FORNE 14
Fältarbetsledare: Leif Zerpe
(Obs! Del av undersökning. Se ovan Breda 
Gränd/Magasinsgatan.) Sporadiskt med trä; 
frånsett någon enstaka broläggning. Av speciellt 
intresse var ett hus som låg i samma riktning som 
gatan. Huset var 10 m långt och knuttimrat med 
utskjutande skallar. Väggsyliarna var trapetz- 
formade och vilade på syllstenar. Hörnstenarna 
utgjordes av bastanta block på över 1 m i diam. 
Huset påträffades 1,8m under markytan.
FYND: keramik av godstyp BII, Cl, CII, pilbå
ge.
D ATERIN G: 1200-tal - eftermedeltida.
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Fig 8. Nedbrunnet magasin från 1200-talet i kv Forseman, Söderköping. Foto Kjell Nordeman. 
13th century storehouse destroyed by fire.

SÖDERKÖPING, KV S:T RAGNHILD, 
FORNL 14
Fältarbetsledare: Leif Zerpe

Inför en planerad utbyggnad av Söderköpings 
Brunn, gjordes en arkeologisk provundersök
ning väster om dess panncentral. Ett provschakt 
och en provgrop grävdes. Två tunna kulturlager 
framkom under ett utfyllnadslager om ca 30-40

cm. Under kulturlagren vidtog lera. Inga konst
ruktioner. Fynden utgjordes av krukskärvor, 
glas, lerpipefragment och tegel från 1600-1700- 
tal samt enstaka djurben. Området låg i utkan
ten av den medeltida staden.
FYND: krukskärvor, glas, lerpipefragment. 
DATERING: 1600-1700-tal.
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I samband med utbyggnad och utbyte av VA- 
ledning i Vintervadsgatan gjordes en arkeolo
gisk undersökning. Ledningsdragningen var en 
direkt fortsättning på den ca 64 m långa led- 
ningsschaktning som gjordes under vintern i 
Hospitalsgatan från Lillån längs Rådhustorget 
och fram till korsningen i Vintervadsgatan. Den 
nu aktuella ledningsdragningen omfattade 112 
m i Vintervadsgatan. Schaktet grävdes till 3,5-4 
m djup, kulturlagret var som oftast 3,5 m tjockt, 
och 2-3 m brett varav ungefär halva schaktbred
den utgjorde det gamla handgrävda VA-schak- 
tet från 1920-talet.
Vintervadsgatan var en av stadens huvudgator 
under medeltiden. Gatan sträckte sig mellan sta
dens centrum - Rådhustorget och den medeltida 
stadens utkant - Vintervadsplan. Vintervadsga
tan har sedan tidig medeltid haft samma sträck
ning som i dag. Vid undersökningen påträffades 
upp till 17 olika gatubeläggningar, omfattande 
perioden 1100-tal-1500-tal. Gatubeläggningar- 
na var oftast av trä, men även stengator före
kom. Ibland kunde gatubeläggningen på en och 
samma gata växla mellan trä och sten (se vidare 
nedan). Den vanligaste förekommande typen av 
trägata var kavelbro lagd i syli. Kavlarna i kavel- 
bron kunde bestå av runda obarkade stockar, 
kluvna stockar eller grova plank. Oftast var ka- 
velbroarna enkla och smala men även breda 
dubbla kunde förekomma. Gator belagda med 
enbart breda langsgående plank fanns också. 
Stengatorna bestod oftast av relativt stora stenar 
satta i sand.
Gatubeläggningarna ändrade karaktär ungefär 
var 8:e meter. Detta gjordes på flera olika sätt. 
Exempelvis kunde en stengata övergå i en träga
ta eller en trägata kunde byta typ av träbelägg
ning genom att övergå från kavelbro till langsgå
ende plank. Gatubeläggningarnas ändrade ka
raktär var 8:e meter kan eventuellt motsvara 
medeltida tomtgränser.
De bebyggelserester som framkom i anslutning 
till gatubeläggningarna har tillhört byggnader 
uppförda i knuttimrings- eller skiftesverkstek- 
nik. Vid några tillfällen påträffades delar av 
mycket kraftiga syllar med trapetsformigt tvär

SÖDERKÖPING,
VINTERVADSGAT AN, FORNE 14
Fältarbetsledare: Margareta Hasselmo,
Leif Zerpe

snitt - en sylltyp som är karakteristisk för 1200- 
talsbebyggelsen i Söderköping.
Några av resultaten från undersökningen har be
tydelse för tolkningen av Söderköpings upp
komst och utveckling. Den äldsta gatubelägg
ningen, som endast bestod av små, något kantiga 
stenar, spridda direkt på den ursprungliga mark
ytan (blåleran) kan eventuellt utgöra en äldre 
vägsträckning som passerat den äldsta bebyggel
sen intill Storån och vidare ut ur staden i nuvar
ande Storgatans sträckning (en motsvarande 
småstenspackning har påträffats tidigare i Stor
gatan).
Gatubeläggningen som överlagrade den äldsta 
stenläggningen har preliminärt daterats till tidigt 
1200-tal. Det faktum att gatan var mycket väl
byggd och ändrade karaktär var 8:e meter, ett 
förhållande som gäller under hela medeltiden, 
kan tala för att de äldsta gatorna i Söderköping 
lades ut efter en reglerad stadsplan.
I samband med ledningsdragningen togs ca 500 
träprover för dendrokronologisk datering. Sam
manlagt tillvaratogs 1 700 föremål. I fyndmate
rialet ingår keramik av A-, B- och C-gods, rikligt 
med hästskor, knivslidor och skor av läder. Spår 
av läderhantverk förekom framför allt i området 
närmast Hospitalsgatan, men även ca 40 m in i 
Vintervadsgatan. Andra hantverk som funnits i 
området är ben- och hornhantverk. Ett fynd som 
särskilt bör nämnas i sammanhanget är ett spän
ne av horn med ristade runor. Spännet har preli
minärt daterats till 1200-talets mitt.
FYND: keramik av A-, B-, C-gods, hästskor, 
knivslidor, läderskor, föremål av ben och horn, 
spill och avfall från smide, brons-, ben- och lä
derhantverk.
DATERING: 1100-tal-1500-tal.

VADSTENA, KV BÅGSKYTTEN, 
FORNE 21
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman
Antikvarisk kontroll, föranledd av uppförandet 
av en transformatorstation i kv Bågskytten samt 
nedläggande av elkablar från stationen till Bak
gatan.
Vid kontrollarbetet, som genomfördes ner till 
sk steril nivå dokumenterades fem separata
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Fig 9. Vadstena, kv Bågskytten. Stenläggning (stenlagd gård?) samt en syllstensrad från ett hus. I bildens högra 
nedre kant en löparsten in situ. Foto Kjell Nordeman.
Cobbled surface (cobbled courtyard?) and a row of sill stones belonging to a house.

byggnadsnivåer. Dessa bestod av stenläggningar 
och bebyggelserester av trä (golvnivåer). Ge
nom schaktet gick ett sentida rörschakt i syd
väst-nordost vilket i någon mån spolierat un- 
dersökningsytan.
FYND: keramik (yngre svartgods, stengods 
samt yngre rödgods), järnföremål samt delar av 
en maisten.
DATERING: sannolikt sent 1200-tal-1600-tal.

VADSTENA, KV HÄROLDEN 4, 
FORNE 21
Fältarbetsledare: Ylva Roslund
De i december 1984 påbörjade schaktningarna 
fortsatte i januari 1985. Ett schakt grävdes i 
nordväst-sydostlig riktning bredvid schakt 1 
från provundersökningen i april 1984. Det knut
timrade hus som då påträffades återfanns också 
i ledningsschaktet. Från det knuttimrade huset
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togs ett dendrokronologiskt prov. Övriga schakt 
gjordes intill de befintliga husen och visade sig 
innehålla recenta fyllnadsmassor. Det knuttim
rade huset kan troligen dateras till 1500-tal, då 
det vid provundersökningen i april 1984 där 
framkom en sko av oxmuletyp.
FYND: -
DATERING: 1500-tal.

VADSTENA, KLOSTERGATAN, 
FORNE 21
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Den antikvariska kontrollen föranleddes av 
schaktning för vattenserviceledning i Klosterga
tan samt inom kv Munkträdgården. Hela sträck
an från korsningen Klostergatan-Kyrkogatan 
och fram till kv Munkträdgården var urschak- 
tad. Dessutom var vissa delar av tomtmarken, 
inom kv Munkträdgården, urschaktad med an
ledning av en tidigare nerlagd vattenledning. 
Endast ett mindre område inom kvarteret inne
höll kulturlager. Detta var av sentida datum och 
innehöll endast mörkfärgad jord, kalkbruksres- 
ter samt enkupiga taktegelpannor.
FYND: -
DATERING: sen tid.

VADSTENA, KV PRELATEN 11, 
FORNL21
Fältarbetsledare: Leif Zerpe
Arkeologisk provundersökning med anledning 
av en om- och tillbyggnad av ett knuttimrat 1700- 
talshus. Tre provschakt om sammanlagt 17 m2 
grävdes. Ett 10-15 cm tjockt kulturlager påträf
fades 60-70 cm under nuvarande markyta. Fyn
den i kulturlagret och i den täckande utfyllnaden 
var uteslutande från 1700-talet och senare. De 
äldsta fynden har sannolikt tillkommit vid husets 
uppförande. Bland fynden kan nämnas ett kop
paröre från 1747. Botten utgjordes av lera och 
låg ca 1 m under markytan.

FYND: kopparöre från 1747.
DATERING: 1700-tal-1900-tal.

VISTS SN, GATTORP, FORNL 20 
Fältarbetsledare: Inga Ullén

Med anledning av planerad ny vägsträckning av 
väg 687, Seltorp-Ullstämma undersöktes del av 
fornl 20, ett gravfält. Tidigare undersökning 
1983.
17 gravar påträffades, varav fem rundade, två 
kvadratiska, en tresidig och fyra oregelbundna 
(delvis skadade) stensättningar. Dessutom fanns 
fyra omarkerade gropar, bengrop och urne- 
brandsgropar.

FYND: fragmentariska halsringar av brons, 
järnfragment, kamfragment, krukor, hartstät- 
ning, brända ben.
DATERING: äldre järnålder.

VÄSTRA HUSBY SN, 
BROBYOMRÅDET, FORNL 3,138,217, 
231:1,3-6
Fältarbetsledare: Carin Claréus

Undersökningen föranleddes av att fornläm- 
ningarna skadats i samband med anläggande av 
en golfbana.
Fornl 3 och 138 utgjorde delar av ett stensträngs- 
system. Vid den senare fanns dessutom en sten- 
sättning. Fornl 21 var rester av norra delen av en 
sammanlagt 3,5 km lång vallanläggning, det sk 
Götavirket, som sträcker sig i sydsydostlig rikt
ning från Asplången i norr till Lillsjön i söder. 
Undersökningen inskränkte sig till upptagande 
av schakt i anslutning till ytor som överhöljts, av
banats eller körts sönder. Sex schakt lades i sten- 
strängssystemen. Delar av stensträngen, fornl 3, 
påträffades i fyra av schakten medan den sakna
des i två schakt. I den ostligaste delen togs sten
strängen bort längs en 20 m lång sträcka intill ett 
av golfbanans spelfält. I övriga fall lämnades an
läggningarna kvar, i vissa fall delvis under 
schaktmassor. I mellersta delen av fornl 3 fram
kom skärvsten och kol. Här påträffades också 
brända ben och krukskärvor.
Vid vallanläggningen upptogs tolv schakt. Fornl 
231:5 och 31:6 omfattade enstaka stenar som 
kan ha utgjort kantstöd i en jordvall. Av jord
överbyggnaden syntes inga spår. I schakten som 
upptogs söder om fornl 231:1 framkom också
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Fig 10. Efter syndafloden! Kaisu 
Anttila öser bort vatten från gra
varna på Vistgravfältet utanför 
Linköping för att få fram brand
lagren. Foto Inga Ullén.
After the Great Flood!

Fig 11. Framtagning av en av de 
fyndrika urnebrandgravarna på 
Vistgravfältet utanför Linköping. 
Foto Inga Ullén.
Excavation of one of the rich 
urned cremation burials in Vist ce
metery.
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stenar, bitvis samlade till stensträngar. Enstaka 
härdar och färgningar framkom även. Fornl 
231:3 och 231:4 låg på berg respektive slättmark. 
Vid båda syntes vallen före undersökningen. 
Tvärsnitten i de schakt som togs upp visade val
len som en svag förhöjning uppbyggd av jordma
terial av samma slag som intilliggande naturliga 
lager. På östra sidan, ca 20 m från vallen, fram
kom en ränna fylld med dyig blålera. Rännan an
togs vara en gammal fåra till Storån, som är be
lägen ca 50 m öster om vallen. I rännan påträffa
des huggspån av ek ner till 2,5 m djup. Bränd le
ra, brända ben och kol påträffades intill vallen. 
Prover för makrofossilanalys tillvaratogs. Vall
anläggningen dateras preliminärt till äldre järn
ålder (Norden 1923).
I södra kanten av fornl 138 framrensades en 
överhöljd stensättning. Anläggningen frilädes 
och kvarligger.
Vid fornl 217, en bytomt, togs två schakt upp. 
Här påträffades avfallsmaterial från 1800- och 
1900-tal. I botten av kulturlagret avtog avfallet. 
Här framkom skärvsten och sotfläckar. Kolprov 
tillvaratogs.

FYND: krukskärvor, brända ben, bränd lera. 
DATERING: äldre järnålder?, 1800-1900-tal.

ÖSTRA ENEBY SN, GRIMSTA, 
FORNL 104
Fältarbetsledare: Carin Claréus
Med anledning av grävning för telekabel utmed 
fornlämningen skadades en tidigare ej känd an
läggning på gravfältet. I samband med schakt- 
ningen för kabeln övervakades detta av stads
museet i Norrköping. Vid det tillfället togs kol 
och brända ben samt en röd glaspärla och kera
mik tillvara.
Vid efterundersökningen torvades och rensades 
hela anläggningen fram. Det visade sig att den 
utgjordes av en stensättning med 3,25 m i diam, 
helt övertorvad med en tät packning av stenar i 
ett skikt. I kanten fanns utvalda stenar som låg i 
längdriktningen. Mellan stenarna fanns mindre 
stenar som fyllning. I nordvästra kanten var 
stenpackningen skadad i samband med ett tidi
gare vägbygge. Under stenpackningen fanns ett 
2,2x2,6 m stort och 0,05-0,1 m tjockt brandla
ger som tunnade ut vid ytterkanten av graven. 
Den centrala delen av brandlagret innehöll som 
nämnts ovan kol, brända ben, glaspärla och ke
ramik. Vid efterundersökningen påträffades ba
ra rester av brända ben och kol.

FYND: glaspärla, keramik, brända ben. 
DATERING: yngre järnålder.

VÄSTRA NY SN, BLOMMENDAL, 
NYKYRKA
Fältarbetsledare: Inga Ullén
Med anledning av planerad ny vägsträckning av 
väg 50, Motala - Askersund undersöktes eventu
ella förhistoriska boplatslägen samt en eventuell 
husgrund väster om fastigheten Blommendal, 
söder om Nykyrka samt misstänkt boplatsläge i 
ängsmark i anslutning till uppfart för befintlig 
väg norr om Nykyrka.
Inga lämningar av förhistorisk karaktär påträffa
des i något av de upptagna schakten. Den even
tuella husgrunden väster om Blommendal kan 
möjligen utgöra rest av en stenhägnad från hi
storisk tid - sådana finns längre mot öster i den 
berörda beteshagen. Hagen har varit uppodlad 
under 1900-talet.

FYND:- 
DATERING: -
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Katalog över arkeologiska undersökningar 
genom RAGU

Gotland

ALSKOGS SN, SMISS 1:17 
Fältarbetsledare: Anna-Lena Gerdin
I samband med grustäkt upptäcktes ett skelett i 
grustagskanten. Vid den arkeologiska under
sökningen hittades ett skelett utsträckt på rygg 
med huvudet i söder. Inga daterande fynd kom 
tillsammans med eller i närheten av graven. Det 
är vidare okänt om skelettfyndet ingår i ett stör
re gravfält. Det finns inga markeringar ovan 
jord, men läget i terrängen antyder att så kan 
vara fallet.

FYND: skelett.
DATERING: -

ALVA SN, BINGE 1:6 
F ältar betsledare: Majvor Östergren
Undersökning med metallsökare av fyndplats 
för silverskatt. Skatten påträffad hösten 1984.

FYND: 17 silvermynt, två delar av bitsilver, kul- 
formig vikt av järn med skal av brons, nål till 
ringspänne, fragmentarisk botten till djurhu- 
vudformigt spänne, ändknapp till ringspänne - 
allt av brons, fem fragment av brons eller brons
plåt, fyra bronssmältor, tre bitar slagg samt en 
smälta av bly.
DATERING: yngre vikingatid.

BURS SN, SIGDES 1:50 
Fältarbetsledare: Peter Manneke
Ett 50-tal stolphål och andra fyllda gropar, jord- 
färgningar m m på en sand- och grusås (strand
vall) undersöktes. Undersökningen föranleddes 
av en utvidgad sand- och grustäkt. Borttagandet 
av grastorven och matjordslagret, som var ca 0,3 
m tjockt, skedde under antikvarisk kontroll, ef
tersom man redan tidigare hade påträffat och 
undersökt sotiga gropar på grusåsen strax OSO 
om nuvarande undersökningsområde. Under
sökningsområdet ligger 140 till 160 m S om vä
gen och 240 till 280 m SSO om Burs kyrka.
De nu aktuella groparna låg på åsens södra slutt
ning, märkligt nog några meter nedanför krönet 
och inte på vallens högsta nivå. På sluttningen åt 
SV övergår materialet uppifrån räknat från klap
persten till finare grus och sedan till sand. San
den ligger således nedanför ryggen i ett stråk pa
rallellt med åsriktningen. Det var i sanden på 
sluttningen som de flesta stolphål och gropar på
träffades. Vid undersökningen kunde i stort 2 
grupper av gropar urskiljas med ett mellanrum 
på 15 eller 20 meter. De båda gruppernas gropar 
hade olika karaktär: 15 av 24 gropar i den OSO 
gruppen innehöll stolprester och skoningsste- 
nar. Stolparna var visserligen nästan helt för
multnade, men dock fullt igenkännbara. Även 2 
grunda, parallella rännor påträffades. Dessa var 
2,5-3 m långa, ca 3 dm breda och 5-10 cm dju
pa. De låg ca 0,5 m från varandra och var fyllda 
med sandig matjord. Den andra gruppen (i 
VNV) bestod av 14 st fyllda gropar av helt annan 
karaktär. De allra flesta var större och djupare
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gropar än de i den OSO gropen och de hade run
dare bottnar. De var fyllda med sotig sand, klap
persten och -grus samt i de flesta fall en del 
skärvstensfragment och innehöll även kolfrag
ment. 1 ingen av dessa gropar hittades stolpres- 
ter eller andra kännetecken på stolphål såsom 
skoningsstenar el dyl.

FYND: djurben, kläpp till skälla och 2 knivar av 
järn, krukskärva, flintbit.
DATERING: än så länge osäker, kolet kan ge 
C14-datering.

EKE SN, BÖLSKE 1:4, FORNE 136 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Undersökning med metallsökare av fyndplats 
för silverskatt, SHM 21085. Skatten påträffad 
1935.

FYND: 2 + 6 arabiska silvermynt, fragment av 
bronsplåt samt fyra föremål av järn. 
DATERING: äldre vikingatid.

ENDRE SN, KYRKOGÅRDEN 
Fältarbetsledare: Eric Swanström

På grund av nedläggande av rörledning för bort
transport av regnvatten från kyrkans tak upp
togs tre schakt belägna i kyrkans nordvästra, 
nordöstra och sydöstra hörn med en bredd av ca 
0,5 m. Schakten grävdes för hand.
Vid grävningen kunde enstaka spridda skelett
delar av människa konstateras i schakten. Några 
föremål påträffades ej. I sektionen vid kyrkans 
nordvästra hörn kunde ett sannolikt byggnadsla- 
ger konstateras. I övrigt var markstrukturen ofta 
omrörd ned till en nivå av 1 m under nuvarande 
markyta.

FYND: - 
DATERING: -

Den 20 och 21 nov 1985 undersöktes och bort
togs en stensamling mitt på gårdsplanen till 
ovannämnda fastighet. Stensamlingen var ore
gelbunden, avlång, ca 2,5 m i V-O och 1,5 m i 
N-S. Den syntes svagt före undersökningen. 
Stenmaterialet bestod av 0,2-0,4 m stora stenar 
lagda i ett skikt. De låg direkt på sterilt, grovt 
grus. Inga artefakter, skelettdelar eller nedgräv- 
ningar påträffades. Undersökningsområdet ut
vidgades 2-3 meter utanför stensamlingen. 
Stensamlingen kan eventuellt vara en rest av ett 
lågt, förhistoriskt röse. Strax intill stenarna lig
ger ytterligare 4-5, ca 1-3 m stora, låga, runda 
förhöjningar i marken, som ännu inte är under
sökta. (Detta kommer att ske under våren 
1986.)

FYND: -
DATERING: osäker.

ESKELHEMS SN, SOJVIDE 1:19
Fältarbetsledare: Peter Manneke

ETELHEMS SN, HEMÄNGEN 2:1, 
FORNE 100
Fältarbetsledare: Majvor Östergren
Undersökning med metallsökare av fyndplats 
för silverskatt, GF 8914 mfl. Skatten påträffad 
1938.

FYND: 16 + 6 silvermynt, två fragment av sil- 
verbrakteat, fragment av likarmat spänne eller 
ryggknappsspänne av brons, applikation till 
dräktspänne, fragment av bronsplåt, fragment 
av bly, 14 bitar av slagg, fragment av obränt ben 
och djurtänder.
DATERING: äldre och yngre vikingatid.

FARDHEMS SN, ÖVERBURGE 1:20 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Undersökning med metallsökare i åker, där tre 
romerska guldmynt påträffats vid skilda tillfäl
len 1861, 1892 och 1904.

FYND: fem romerska denarer, romerskt brons
mynt, tre fragment av arabiska silvermynt, två
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Fig 12. Fardhems sn, Överburge. Bronsmynt präglat för den romerske kejsaren Constantinus II (337-61). Diam 
2 cm. Foto L Rubbestad.
Bronze coin struck for the Roman emperor, Constantinus II (337-61).

gotländska silvermynt, ljushållare av mässing, 
10 fragment av brons och bronsplåt, en brons
smälta, 20 fragment av järnföremål inklusive två 
nitar, fragment av kritpipa, fragment av ben
kam, tre bitar av keramik, lerklining, djurtän
der, fragment av ben och horn samt en rund sli
pad sten - ibland kallad knacksten och vanlig i 
stengrundsbebyggelse.
DATERING: äldre romersk järnålder, yngre 
romersk järnålder, äldre vikingatid, medeltid 
samt 1500-tal.

GRÖTLINGBO SN, NORRKVIE 1:24 
Fältarbetsledare: Maj vor Östergren
Undersökning med metallsökare av fyndplats 
för skatt med romerska denarer. Skatten påträf
fad 1983. Antalet mynt 187 st.

FYND: 24 romerska denarer, silvermynt från 
1665, fragment av romersk vinsil, halsring av 
brons, fingerring av brons, 16 fragment av brons 
eller bronsplåt, en bronssmälta, två knappar, två 
fragment av bly, åtta järnföremål eller fragment 
av sådana.
DATERING: romersk järnålder, folkvand- 
ringstid, vikingatid, 1600-tal.

GRÖTLINGBO SN, UDDVIDE 1:20, 
FORNE 18
Fältarbetsledare: Peter Manneke

Fortsatt undersökning av anläggningar på den 
södra delen av det stora gravfältet på Barshal- 
dershed, i samband med exploatering av områ
det (= sandstensbrytning).
Tätt liggande gravar täcktes av stora mängder
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delvis senare påförda stenar. Bl a hade flera gra
var förstörts av en kraftig stengärdsgård över 
detta område. Fem gravar, varierande från fyra 
till tio meter undersöktes. Anläggningarna, som 
alla var plundrade, var uppbyggda av sandstens- 
block och gråsten. Stensorterna hade använts se
lektivt på så sätt att stensättningarna med kistor
na i mitten och kantkedjorna ofta byggdes i 
sandstensblock och -flisor, medan resten av rö- 
sena ofta bestod av gråsten. Vissa gravar var 
täckta med fint grus ur den grusås som de ligger 
på.

FYND: fragmentariska bronsföremål, glaspär
lor, spelbrickor av ben, keramikskärvor, skelett
delar, brända ben.
DATERING: 0-400 e Kr?

HALLS SN, KYRKOG 1:1 
Fältarbetsledare: Ragnar Engeström
Besiktning och arkeologisk dokumentation av 
murgenombrott genom grundmuren till tornets 
nordmur samt även sakristians västmur från 
högmedeltid. I samband med dokumentation 
togs putsprover från murens in- respektive utsi
da.
FYND: -
DATERING: medeltid.

HAVDHEMS SN, RANGVALDS 1:10, 
FORNL 153
Fältarbetsledare: Majvor Östergren
Undersökning med metallsökare av fyndplats 
för silverskatt. Skatten påträffad hösten 1984.
FYND: 26 + 5 silvermynt, ten av silver, två djur- 
huvudformiga spännen av brons, dräktnål och 
två små ringar av brons, 17 fragment av brons
föremål eller bronsplåt, två bronssmältor, sex 
blysmältor, blykula samt två fragment av bly. 
DATERING: yngre vikingatid.

Undersökning med metallsökare av fyndplats 
för romerskt guldmynt. Myntet påträffat som
maren 1984.

FYND: treflikigt spänne samt en fragmentarisk 
dräktnål av brons, fem fragment av järnföremål. 
DATERING: 491-518 samt vikingatid.

HEJDE SN, KVIE 1:13
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

HEJDE SN, SMISS 1:18 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Undersökning med metallsökare av fyndplats 
för tyskt silvermynt. Myntet påträffat ”några år 
tidigare”.
FYND: ytterligare ett tyskt silvermynt, brons
nit, fragment av bronsbeslag, två andra frag
ment av brons samt tre knappar av brons. 
DATERING: 1000-talet.

HEJNUMS SN, RIDDARE 1:17 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren
Undersökning med metallsökare i åker med två 
vikingatida silverskatter funna ca 20 m från var
andra samt rester av både vikingatida och ven- 
deltida bosättning. Enligt uppgift har dessutom 
en stengrund odlats bort från platsen, en sten
grund som generellt kan dateras till romersk 
järnålder/folkvandringstid. De två silverskatter
na påträffades på 1960- och 1970-talen.

FYND: på platsen för silverskatten ”Riddare I”: 
10 + 3 silvermynt samt en applikation av silver, 
bronsnyckel, fragmentarisk bullfibula, tre frag
ment av bronsföremål, bronssmälta, fragmenta
risk polyedrisk vikt av järn, tre järnfragment, 
slagg, sandstensbryne, fyra bitar keramik, lerkli- 
ning, fragment av obränt ben samt djurtänder; 
på platsen för silverskatten ”Riddare II”: 70 + 6 
silvermynt, amulett av brons i form av tre minia
tyrer - svärd, häst och spjut - uppträdda på frag
mentarisk bronsring, rest av bronsgjutning, 
bronssmälta, tre fragment av bronsföremål, vikt 
av blylegering, tre pilspetsar av järn, två knivar 
av järn, sex fragment av andra järnföremål,
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sandstensbryne samt tre bitar av keramik; 
på platsen för ”Riddare III” med vendeltida fö
remål: 7 + 3 silvermynt, sentida kopparmynt, 
djurhuvudformigt spänne, fragmentarisk dräkt
nål av brons, huvud till dräktnål av brons, nyckel 
av brons och j ärn, j ärnnyckel, polyedrisk vikt av 
brons, bronssölja, tre fragment av brons, två 
bronssmältor, en blysmälta, två fragment av 
järnknivar, brodd av järn, sex fragment av andra 
järnföremål samt ett sandstensbryne; 
i anslutning till dessa tre områden: bronsbeslag, 
13 bitar av keramik samt två fragment av skiffer- 
bry nen.
DATERING: förromersk järnålder, vendeltid, 
vikingatid.

HEJNUMS SN, RINGS 2:1, FORNE 95 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren
Undersökning med metallsökare av fyndplats 
för ett arabiskt silvermynt.
FYND: 19 + 8 arabiska silvermynt, fragment av 
nål till ringnål av silver, beslag av brons, hop
tryckt bronsring, bronssmälta, blysmälta, tre 
järnföremål samt 100 meter åt norr men i samma 
åker ett ringspänne av brons utan nål. 
DATERING: 900-tal.

HEMSE SN, OCKSARVE 2:1, FORNE 64 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren
Undersökning med metallsökare av fyndplats 
för silverskatt, SHM 16504. Skatten påträffad 
1920.
FYND: två vikingatida silvermynt, en romersk 
denar, kulformig vikt av järn med bronsskal, två 
polyedriska vikter av brons, fragmentariskt 
ringspänne samt bältebeslag av brons, brons
ring, remändebeslag av brons, 19 fragment av 
brons eller bronsplåt, två blysmältor, fragment 
av järnkniv, nio fragment av andra järnföremål, 
fragment av djurtänder.
DATERING: äldre romersk järnålder (80 dena- 
rer ingick i den ursprungliga skatten, daterad till 
1120) samt yngre vikingatid.

KLINTEHAMN, VALLE 1:209, 5:1, 
FORNE 13
Fältarbetsledare: Peter Manneke
I samband med uppsättandet av elstolpar intill 
ett befintligt kommunalt motionsspår, som går 
över ett gravfält, utfördes antikvariska kontrol
ler. Vissa projekterade stolpplatser flyttades för 
att inte stolpar eller stagningar till sådana skulle 
hamna i gravar. Bedömningen var något besvär
lig p g a ett 10-20 cm tjockt snötäcke. Hålen bor
rades med en 35 cm’s borr monterad på en trak
tor.
Motionsspåret och el-belysningen korsar en 
högspänningsluftledning på två ställen. Här la
des en jordkabel. Kabelschakten grävdes i det 
befintliga spåret och gjordes så korta och smala 
som möjligt. Alla markingrepp utfördes under 
antikvarisk kontroll. Inga gravkonstruktioner, 
kulturlager el dyl kunde härvid iakttagas.

FYND:- 
DATERING: -

LEVIDE SN, ALSKUTE 2:1 
(HALLBÅTER), FORNL 52 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren
Undersökning med metallsökare av fyndplats 
för silverskatt. Skatten påträffad 1920-21, SHM 
16652.
FYND: 24 + 20 arabiska silvermynt (vilket har 
mer än fördubblat den ursprungliga skatten), 
fragmentariskt runt och genombrutet dräkt
spänne av brons, fem fragment av brons eller 
bronsplåt, järnslagg.
DATERING: 600-tal samt äldre vikingatid.

LE VIDE SN, TUMMELBOS 1:12 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren
Undersökning med metallsökare av fyndplats 
för silverskatt, KMK 100595 mfl. Skatten på
träffad 1978.
FYND: tre silvermynt, obestämt järnföremål. 
DATERING: 1000-talet.
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Undersökning med metallsökare av fyndplats 
för silverskatt, SHM 19577. Skatten påträffad 
1930.

FYND: fragmentariskt arabiskt silvermynt, ten 
av silver, dräktnål av brons, koniskt viktlod av 
bly, bältebeslag samt nit av brons, två rester av 
bronsgjutning, 19 bronssmältor, 13 fragment av 
brons och bronsplåt, fyra bitar bronsslagg, bly
kula, två fragment av bly, knapp av brons samt 
åtta fragment av järnföremål.
DATERING: äldre vikingatid.

LINDE SN, SMISS 1:14
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

LUMMELUNDA SN, ETEBOLS 1:29 
Fältarbetsledare: Anna-Lena Gerdin

Med anledning av fortsatt grustäkt och därefter 
återställande undersöktes i första hand de forn- 
lämningar som hängde på grustagskanten. De 
utgjordes av gropar med skörbränd sten och kol. 
I samband med undersökningen visade det sig 
att dessa gropar ingick som delar i ett boplatsom
råde vars utsträckning inte gick att fastställa bl a 
på grund av att stora ytor var täckta med avba
nad jord. Exploatören gjorde i samråd med an
tikvariska myndigheter bedömningen att fort
satt grustäkt inte skulle äga rum. Därför över- 
enskoms att återställning skulle ske under antik
varisk kontroll.

FYND: keramik, flinta.
DATERING: -

OTHEMS SN, OTHEM, SLITE,
KV SPEKULATIONEN, FORNL 93 
Fältarbetsledare: Peter Manneke
Antikvarisk kontroll av schaktning inför ny
byggnation av ett Kommunalhus i anslutning till 
befintlig byggnad (Slitebiografen - bygdegår
den) i den norra änden av Slite torg.
Vid olika tillfällen - i samband med diverse an
läggningsarbeten på och kring torget - har rika 
vikingatida skelettgravar påträffats och under

sökts. De nordligaste gravarna anträffades just 
strax NO om bygdegårdens östra gavel. Av den
na anledning kontrollerades borttagningen av 
den lösa jorden med största uppmärksamhet. 
Lagret strax under markytan bestod av grovt, 
omrört grus med stor halt av jord. Det var ca 0,5 
m tjockt och innehöll endast nutida kulturspår, 
men inga spår av förhistoriska gravar eller andra 
lämningar (skelettdelar, artefakter, nedgräv- 
ningar el dyl). Under gruslagrct vidtog steril mo
rän.

FYND:- 
DATER1NG: -

SANDA SN, NORRGÅRDA 1:46 
Fältarbetsledare : Maj vor Östergren

Undersökning med metallsökare av fyndplats 
för silverskatt, SHM 12622 mfl. Skatten påträf
fad 1905.

FYND: 16 + 48 arabiska silvermynt, kula av bly, 
kniv och fragmentarisk hammare av järn samt 
ytterligare 10 andra föremål och fragment av 
järn.
DATERING: 800-tal.

SANDA SN, SANDEGÅRDA 1:32 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren
Undersökning med metallsökare av fyndplats 
för silverskatt, SHM 9315 m fl. Skatten påträffad 
1893-1908.

FYND: 79 + 86 silvermynt, åtta delar av bitsil- 
ver, fem kopparmynt - 1803, 1875 och 1820, 
fragmentarisk finkam, fragmentarisk fibula 
samt nål med nålfäste av brons, fot till gjuten 
bronsgryta, 28 fragment eller föremål av brons 
och bronsplåt, blysmältor 2 st, åtta fragment av 
järnföremål, bit av keramik, bit av flinta, frag
ment av bränt ben och djurtänder. 
DATERING: vendeltid, äldre och yngre vi
kingatid.

326



Undersökning med metallsökare av fyndplats 
för silverskatt, SHM 10747. Skatten påträffad 
1899.
FYND: 1/2 tyskt silvermynt, 24 föremål av brons 
bl a selbågskrön, silformigt hänge, två remände- 
beslag, fragment av bronskedja, fragment av 
fiskhuvudformigt hänge, beslag, nål till spänne, 
fragment av armbygel samt sju smältor, 14 frag
ment och föremål av järn.
DATERING: vikingatid.

STÅNGA SN, BOTVALDE 1:32,
FORNE 141
Fältarbetsledare: Maj vor Östergren

TINGSTÄDE OCH HEJNUMS SNR, 
FURBJÄRS, RIDDARE, RINGS M FL 
Fältarbetsledare: Peter Manneke
Med anledning av en eventuell höjning av vat
tenståndet i Tingstädeträsk - som används som 
kommunal dricksvattenreservoar - utfördes en 
specialinventering av de strandområden kring 
träsket som skulle beröras av en sådan höjning. 
Särskild uppmärksamhet riktades på sanka, ve- 
getationsrika och därmed svårtillgängliga områ
den och spår av eventuella maritimarkeologiska 
lämningar såsom dragrännor, båtlänningar, båt
hus, kajkanter, bryggor mm.
Som basmaterial användes RAÄs inventeringar 
från 1940 och 1976-78. Kompletterande meto
der var bl a flygspaning och genomgång av Got
lands kommuns serie infra-röda flygbilder över 
området.
Några tidigare kända fornlämningar kommer att 
beröras av vattenståndshöjning, dessutom ett 
tiotal svårbedömbara lämningar eller naturbild
ningar, vilkas rätta natur enbart kan fastställas 
genom provundersökning. Det gäller bl a några 
vallar vid träskets norra och västra strand, några 
stenkoncentrationer i SO (gravar?), några sten- 
koncentrationer i NO (länningar och odlingsrö- 
sen?), samt en ev kajkant och några rännor vid 
träskets utlopp i V.
FYND:- 
DATERING: -

Arkeologisk undersökning i samband med sänk
ning av ett golv vid en ombyggnad i ett ursprung
ligen 1700-talshus, numera ingående i en betyd
ligt större 1800-talsbyggnad. Undersökningen 
omfattade ett provschakt på ca 6 m2. Under en 
övre fyllning fanns ca 2 m kulturlager med fynd 
från 1200-talet och framåt. Bl a påträffades flera 
på varandra liggande stenläggningar samt en ra
serad mur till en byggnad. Utmed schaktets S 
kant syntes en 1700-talsmur.
FYND: bl a bärnsten, äldre rödgods. 
DATERING: 1200-talet och senare.

VISBY, KV ABBOTEN 1
Fältarbetsledare: Leif Zerpe

VISBY, KV ANKARET 6 
Fältarbetsledare: Waldemar Falck
Schaktkontroll i samband med nybyggnation. 
Välvda källare från 1800-talets andra hälft.
FYND: -
DATERING: 1800-tal.

VISBY, STG 421 V OCH 412, 
ANNELUND,FORNL8 
Fältarbetsledare: Monica Wennersten
Undersökningen av gravfältet vid Annelund 
fortsatte under 1985 med arbetet koncentrerat 
till de två sista, nu kända gravarna samt återställ- 
ningsarbeten och mindre provundersökningar. 
Intill gravfältets södra del med gravar från tidig 
romersk järnålder påträffades vid rivning av en 
äldre ladugårdsbyggnad en mycket stor, helt 
övertorvad stensättning, som till sin största del 
fortsatte in på angränsande tomt. Anläggningen 
kunde inte friläggas i sin helhet men har sanno
likt en diam på ca 18 m och är därmed en av de 
allra största gravarna på fältet. 1 den delvis starkt 
skadade centrumdelen påträffades några pärlor 
av glas och glasfluss, ett par guldfoliepärlor samt 
brända ben. Även denna grav kan sannolikt da
teras till tidig romersk järnålder.
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Fig 13. Annelund, anläggning 415, daterad till tidig romersk järnålder. Foto Monica Wennersten. 
Grave dating from the Early Roman Iron Age.

Under året fortsatte undersökningen av gravfäl
tets äldsta anläggning, ett 17-18 m stort, lågt ro
se med en höjd av ca 1 m, beläget i östra delen av 
fältet. Röset har en kantkedja av mycket stora 
gråstenar och strax innanför denna en kallmurad 
krets av kalksten, på flera ställen nu söndervitt
rad och svår att följa. Den stora centrala hällkis- 
tan, byggd av kraftiga kalkstensblock med en 
längd av ca 2,5 m utgrävdes redan 1955 och inne
höll obrända skelettrester samt en spjutspets av 
flinta, daterad till sen stenålder. Den nu fortsat
ta undersökningen av resten av röset komplice
rades av den mycket stora mängd brända och 
obrända ben, som fanns utspridd över en stor del

av graven. Såväl människa som djur fanns repre
senterat i benmaterialet. I rosets SO-del påträf
fades en mycket förstörd, sekundär skelettgrav 
från mitten av bronsåldern; en ung, späd flicka 
hade gravlagts med tunna spirailagda ringar av 
brons kring vardera armen samt en tutulus av 
brons vid midjan.
Undersökningen fortsätter under 1986.

FYND: tutuli, armringar, fragment av brons, 
fragment av järn, guldfoliepärlor, glas/glasfluss- 
pärlor, keramik, brända, obrända ben. 
DATERING: yngre stenålder - järnålder.
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Fig 14. Visby, kv Berget 23. Medeltida stenhuskällare och gravar på S:t Hans och S:t Pers kyrkogård. Foto E 
Swanström.
Cellars of medieval stone buildings and medieval graves in the cemeteries of St. Hans’ and St. Per’s.

VISBY, KV APOTEKET 6 
Fältarbetsledare: Ragnar Engeström,
Alf Bråthen
Dcndrokronologisk provtagning av Gamla Apo
tekets källarbjälklag.

FYND: -
DATERING: sannolikt 1200-talets andra hälft.

VISBY, KV BERGET 23 
Fältarbetsledare: Eric Swanström, 
Anna-Lena Gerdin

I kv Berget 23 genomfördes en arkeologisk un
dersökning föranledd av anläggande av skydds
rum och anläggningsarbeten på och vid fastighe
tens huvudbyggnad.
Vid undersökningen framkom delar av ett me
deltida stenhus med en sannolik primitiv latrin
konstruktion i byggnadens nordvästra hörn. I 
denna konstruktion påträffades en hel glaserad 
kanna av rödgods med hank och snås. I byggna
den framkom vidare en ugnskonstruktion med 
återanvänt material från en kyrkogård (1 del av 
en gravsten + 1 del av en gravsten eller altarski- 
va). Från byggnadens nordöstra hörn löper en 
avloppsränna av kalkstensflis i nord-sydlig rikt
ning.
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Väster och norr om stenbyggnaden framgrävdes 
22 gravar från en kyrkogård. Gravarna var 
orienterade i väst-östlig riktning med kranierna 
i väster. De framkomna gravarna härrör sanno
likt från den till S:t Per och S:t Hans hörande 
kyrkogården.

FYND: keramik, metallföremål.
DATERING: 1200-1400-tal.

VISBY, KV BERGET 23 
Fältarbetsledare: Ragnar Engeström
Antikvarisk kontroll. Registrering av medeltida 
murverk i källaren till ”Björkanderska huset”.
FYND: - 
DATERING: -

VISBY, KV BORGEN 16 
Fältarbetsledare: Waldemar Falck
Antikvarisk kontroll i samband med nybyggnad 
av trapphus. Inga kulturlager kunde konstate
ras.
FYND: -.
DATERING: -

VISBY, KV BURMEISTER 2 
Fältarbetsledare: Leif Zerpe

Provschakt på grund av planerad sänkning av ett 
källargolv i ett 1800-talshus. Schaktet omfattade 
en yta av ca9 m2 och grävdjupet2m. Undersök
ningsområdet var beläget V om nuv Strandgatan 
intill den sk Packhusplan. Inga konstruktioner 
påträffades utom resterna av en medeltida vat
tenränna ur en urholkad stock. I schaktets bot
ten av sjögrus hittades äldre rödgods (blad- 
fjällsk). I medeltida avfallslager hittades vidare 
stora mängder gethorn.

FYND: bladfjällskeramik, gethorn. 
DATERING: 1200-1800-tal.

En arkeologisk undersökning i Visbys nuv 
hamnmagasinsområde, nedanför det dåtida Vis
borgs slott. En provgrop grävdes i samband med 
ledningsdragning. Ca 2 m under nuvarande 
marknivå påträffades delar av en broläggning 
med kavlar av kluvna stockar. Troligen anlagd 
under slottets tid och ingående i den dåtida ham
nanläggningen.

FYND: keramik.
DATERING: 1500-tal?

VISBY, KV BÖLJAN 3
Fältarbetsledare: Leif Zerpe

VISBY, KV GJUTAREN 5 
Fältarbetsledare: Leif Zerpe

En arkeologisk undersökning pga en planerad 
nybyggnad av ett flerfamiljshus. Två provgropar 
upptogs, en på platsen för nybygget och en V om 
ett gårdshus inför en utbyggnad. Undersök
ningsområdet låg uppe på klinten ett kvarter in
nanför ringmuren, och intill en av de troligen ur
sprungliga tillfartsvägarna till stadens centrum 
från landet.
Grundtopografin utförs av fastberg och täcktes i 
undersökningsområdet av ca 1,5 m kulturlager 
och fyllning. I den ena provgropen hittades bl a 
brända och obrända trärester och lera efter en 
konstruktion av något slag.
FYND: B- och C-gods.
DATERING: 1400-1800-tal.

VISBY, STG 171 OCH LITT Hl 
KLOSTERLUNDEN 
Fältarbetsledare: Ragnar Engeström

Provundersökning med anledning av byggande 
av transformatorstation intill Solberga kloster
ruin och korsbetningen.
Kulturlagertjockleken visade sig uppgå till ca 30
cm.
FYND: en större mängd djurben samt keramik. 
Bland fynden märks en intakt svarvad och deko
rerad hängdosa.
DATERING: 1200-1300-talen.
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VISBY, KV MUSSLAN 
Fältarbetsledare: Anna-Lena Gerdin
Med anledning av planerad restaurangbebyggel
se i kv Musslan, undersöktes delar av den yta 
byggnaden kräver. Kv Musslan är beläget i Vis
by hamn, strax norr om Visborgs slott. Vid un
dersökningen hittades en del fynd, som kan da
teras från medeltid och framåt.

FYND: keramik.
DATERING: medeltid - nyare tid.

VISBY, KV MUSSLAN 1 
Fältarbetsledare: Ragnar Engeström
Undersökning inom äldre hamnområde.

FYND: skofragment, bemålat fönsterglas, tak
tegel, keramik.
DATERING: 1400-1700-tal.

VISBY, NORDERVÄG 
Fältarbetsledare: Ragnar Engeström
Antikvarisk kontroll i samband med elkabelned
läggning. Inga spår efter ”förposter” till Norder- 
port.
FYND: - 
DATERING: -

VISBY, OD ALGATAN 
Fältarbetsledare: Ragnar Engeström
Antikvarisk kontroll av schaktning för nedlägg
ning av elkabel (GEAB). I hörnet Odalgatan/ 
Silverhättan framkom i schaktet rundhuggen 
medeltida? kalksten, något konande.
FYND: kalksten.
DATERING: medeltida?

Arkeologisk provundersökning samt profilskär
ning (8 m2) och dokumentation. Bosättning indi- 
kerad för tiden ca 1200 senast-ca 1300. Hant
verk: bronsgjuteri. Byggnadslager: huggflisfrån 
troligen stadsmuren.
FYND: brons, huggflis.
DATERING: 1200-1300-tal.

VISBY, KV POMONA 10
Fältarbetsledare: Ragnar Engeström

VISBY, KV PRIORN 7 
Fältarbetsledare: Alf Bråthen
Omfattande dendrokronologisk provtagning av 
manbyggnaden, sannolikt från 1200-talet och 
med troligen en ombyggnadsfas under 1400-ta- 
let, samt två av fastighetens tre uthus i skiftes- 
verksteknik.
FYND: -
DATERING: 1200-tal-tiden ca 1800.

VISBY, KV S:T HANS 1, 3 
Fältarbetsledare: Eric Swanström
Fortsättning på en flerårig undersökning som 
syftar till att utreda S:t Pers’ och S:t Hans bygg
nadshistoria, inför en planerad publicering i Sve
riges Kyrkor. Sex schakt upptogs i S:t Hans ruin 
samt fyra i S:t Per. I schakt 7,8,10,11,12 påträf
fades murar till en hittills okänd kyrka, möjligen 
identisk med Gutasagans Allhelgonakyrka. I 
schakt 9 frilädes delar av en prästgravsten. I 
schakten i S: t Per gjordes intressanta observatio
ner rörande den äldsta stenkyrkan.

FYND: gravar, mynt.
DATERING: medeltid.

VISBY, S:T HANSGATAN, VID 
BRÄNNERIGRÄND, STG 1642 
Fältarbetsledare: Eric Swanström
I samband med byte av dagvattenledning fram
kom i gatan delar av en kalkstensmur lagd i kalk-
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bruk. I muren ligger ett innerhörn till en sanno
lik liten källare. Grundmuren är postmedeltida.
FYND: -
DATERING: nya tiden.

VISBY, KV S:T KLEMENS 5 
Fältarbetsledare: Ragnar Engeström

I samband med byggnadsarbete registrerades 
den södra bogårdsmuren till S:t Clemens.
FYND: -
DATERING: trol 1200-tal.

VISBY, S:TA MARIA, DOMKYRKAN 
Fältarbetsledare: Eric Swanström

Undersökningen var föranledd av restaurerings- 
arbeten i kyrkorummet.
Vid nedläggande av service-kablar i kyrkans 
norra tvärskepp och fram i den norra delen av 
koret framkom omedelbart väster om den norra 
triumfbågsbasen delar av en äldre byggnad, san
nolikt en sakristia som legat där det norra tvär
skeppet ligger idag. Från denna sakristia har det 
funnits en förbindelse i söder till ett sannolikt 
äldre kor.

FYND: -
DATERING: medeltid.

VISBY, S:TA MARIA, DOMKYRKAN 
Fältarbetsledare: Ragnar Engeström

Schakt inne i den nuvarande sakristian samt 
norr, öster och väster därom. Inne i sakristian 
framkom grundmurar till en föregående sakris
tia, sannol 1700-tal.
På kyrkogården konstaterades den numera riv
na bogårdsmurens sträckning. Ben-hornslöjd 
påvisades i kulturlager, äldre än kyrkan.
FYND: W-brakteater.
DATERING: ca 1200-1700-tal.

Provundersökning omedelbart söder om tornet 
till S:t Olofs ruin. Rasmassor kunde följas ned 
till ca -160 cm djup. Däri fynd av ”salvkrus" av 
medeltida typ. Schaktet fördes ej till botten, ut
an ligger övertäckt till kommande år.

FYND: enstaka medeltida keramikskärvor, 
”salvkrus”.
DATERING: 1200-1300-tal.

VISBY, KV S:T OLOF 24
Fältarbetsledare: Ragnar Engeström

VISBY, SCHWEIZERGRÄND, del av 
Fältarbetsledare: Nils-Gustaf Nydolf, 
Gunilla Wickman-Nydolf

Arkeologisk undersökning i samband med ut
byggnad av fjärrvärme. Schaktlängd, drygt 50 
meter. Djup till steril botten var cirka tre meter. 
Schaktet var beläget i sluttning mot väster. De 
översta, påförda lagren maskinschaktades. Vid 
fingrävningen påträffades grunden till ett sten
hus, samt rester av ett (lerklinat) trähus. På golv
läggningen i trähuset fanns en del obearbetad 
bärnsten. Bottenlagret, till vilket trähusresterna 
tidsmässigt hör, bestod mest av träflis. I schak
tets högre belägna parti, vid Stettinergränd, 
fanns på botten spår av järnhantering.
FYND: keramik, AII och B I.
DATERING: trähusresterna och bottenlagren 
torde kunna hänföras till tidigt 1200-tal, men 
knappast tidigare. Stenhuset torde vara byggt 
senare under 1200-talet.

VISBY, SCHWEIZERGRÄND 
Fältarbetsledare: Ragnar Engeström, 
Nils-Gustaf Nydolf, Leif Zerpe

Med anledning av fjärrvärmekulvert undersök
tes kulturlager mellan nivåerna -150 till -300 cm 
under nuvarande markyta. Grundmuren till ett 
medeltida stenhus (västmuren) frilädes. Det se
dan gammalt rivna stenhuset var tidigare okänt. 
Under detta framkom en golvkonstruktion av 
trä till ett trähus.
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FYND: AIl-gods, mosaikpärlor, bärnsten. 
DATERING: ca 1200- till ca 1250.

VISBY, KV SPECKSRUM 10 
Fältarbetsledare: Ragnar Engeström
En maskinschaktning av ett avloppslednings- 
schakt avbröts på grund av dess sträckning ge
nom obrutna kulturlager från medeltid och äldre 
tid. Därvid hade 8 löpmeter schakt av planerade 
totalt 12 m genombrutits ned till steril mark och 
därvid även skadat medeltida kulturlager, så att 
dessa här var helt bortschaktade.
På de resterande, av maskin ej grävda, 4 löpmet
rarna närmast Strandgatan undersöktes 2 m. Vid 
undersökningen framkom dels en lättolkad kul- 
turlagerbild, sträckande sig från 1800-tal ned till 
ca 1200, dels i botten en stenkonstruktion från 
äldsta tidshorisonten. De vetenskapliga rönen 
kan sammanfattas sålunda:
1. Klarlades raserings- (alt rivnings-) nivå och 
tid för det omedelbart norr härom belägna om
byggda medeltida stenhuset (tiden ca 1700).
2. Klarlades byggnadstiden för nämnda stenhus 
(1200-talets 2:a eller 3:e fjärdedel), genom före
komst av stenläggning och byggnadslager (sten
skärv).
3. Konstaterades att inom undersökt yta ej fun
nit något medeltida stenhus, vilket hade varit att 
vänta inom detta rimligen hårdexploaterade om
råde.
4. Konstaterades ett kulturlager från 1200-ta- 
lets förra hälft före stenhustiden.
5. Noterades däri en del av en konstruktion, 
otolkad, från samma tid.

FYND: -
DATERING: 1200-1800-tal.

VISBY, STETTINERGRÄND/ 
SCHWEIZERGRÄND 
Fältarbetsledare: Leif Zerpe
Arkeologisk undersökning i samband med drag
ning av fjärrvärmeledning i Visby innerstad.
De aktuella ledningssträckorna omfattade N de
len av Stettinergränd samt Schweizergränds V

del vid S:t Hansgatan till i höjd med S:t Hans- 
skolan.
I Stettinergränd påträffades Ö väggen i ett me
deltida stenhus som legat utmed gränden. Huset 
registrerades redan på 1940-talet vid byggandet 
av en till S:t Hansskolan hörande gymnastiksal. 
Ca 1,5 m under markytan låg rester av en gatu- 
läggning bestående av stora flata kalkstensflisor. 
Utmed Schweizergränd kunde åter konstateras 
de medeltida stenhuslämningar som påträffades 
vid avloppsgrävning i gränden på 1930-talet. I 
schaktets botten hittades en träkonstruktion 
som möjligen kan härröra från en byggnad eller 
dylikt som anlagts före grändsträckningens till
komst. Kanske redan från 1100-talet.

FYND: bl a A-gods.
DATERING: 1100-talet? och senare.

VISBY, ST GÖRANSGATAN, del av 
Fältarbetsledare: Nils-Gustaf Nydolf, 
Gunilla Wickman-Nydolf
Antikvarisk kontroll föranledd av anläggning av 
vatten och fjärrvärme. Det 275 meter långa 
schaktet sträckte sig söder och väster om St Gö- 
rans-hospitalet. I schaktet i väster fanns ett be
gränsat, tunt och omrört kulturlager med sen- 
och eftermedeltida keramik. I det södra schak
tet, beläget i sluttningen mot sjön, låg nuvaran
de gata delvis i steril sand.
FYND: keramik.
DATERING: sen- och eftermedeltid.

VISBY, STORA TORGET (STG 1642) 
Fältarbetsledare: Ragnar Engeström
Undersökning, föranledd av anläggandet av en 
offentlig toalett i vinkeln mellan S:t Karins lång
hus och dess sakristia. En kraftig grundmur till 
sakristian framkom liksom ett kvaderstensgolv 
från denna. Ett mäktigt medeltida brandlager, 
vari fanns bemålat fönsterglas, registrerades. På 
ca 250 cm djup ett tidigmedeltida kulturlager va
ri All-gods.

FYND: bemålat fönsterglas, keramik. 
DATERING: ca 1200-senmedeltid.
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Antikvarisk kontroll i samband med nedläggan
de av avlopp och tillbyggnad av hus. Området 
var stört vid anläggandet av det på platsen be
fintliga äldre avloppet.
FYND: - 
DATERING: -

VISBY, KV SÖDERTULL 11
Fältarbetsledare: Eric Swanström

VISBY, KV TUNNBINDAREN 5 
Fältarbetsledare: Nils-Gustaf Nydolf
Antikvarisk kontroll av sex meter långt och en 
meter djupt rörschakt mellan två hus. Lagerbil
den var omrörd och endast eftermedeltida kera
mik hittades.

FYND: buteljglas, kritpipor mm.
DATERING: 1600-1700-tal.

VISBY, KV VALVET 3 
Fältarbetsledare: Ragnar Engeström

Murverksundersökning av medeltida valvhus in
till S:t Lars kyrkoruin. Gatuvalvets konstruktion 
undersöktes närmare.

FYND: medeltida puts.
DATERING: 1200-tal.

VISBY, KV VINKELN 12 
Fältarbetsledare: Eric Swanström
Provundersökning i samband med nybyggna
tion. I en provgrop framkom kalkstenar lagda 
direkt på kalkberget. Området synes vara försett 
med terrasser i samband med bebyggelse.
FYND: - 
DATERING: -

VÄTE SN, BOTARVE 1:5, FORNL44 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren
Undersökning med metallsökare av fyndplats 
för silverskatt, SHM 23228. Skatten påträffad 
1943.

FYND: 39 silvermynt, hängkors av silver, dräkt
nål av brons, 5 fragment av bronsplåt samt bly
smälta.
DATERING: vikingatid.

VÄTE SN, GULLARVE 1:13, FORNL43 
Fältarbetsledare: Majvor Östergren

Undersökning med metallsökare av fyndplats 
för silverskatt, SHM 22209. Skatten påträffad 
1938.

FYND: 1 + 9 arabiska silvermynt, fragmenta
risk hylsa av brons samt blysmälta. 
DATERING: 900-tal.

Fig 15. Väge sn, Botarve. Hängkors av silver, 1000-ta- 
let. Höjd 45 mm. Foto L Rubbestad.
Pendant cross of silver, 11th century.
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Katalog över arkeologiska undersökningar 
genom övriga institutioner

Blekinge

AUGURUMS SN, LYCKEBY 2:2 M FL 
Blekinge läns museum 
Fältarbetsledare: Thomas Persson
Blekinge läns museum följde som antikvarisk 
kontrollant schaktningarna för en vattenledning 
utefter Slottsvägen i Lyckeby. Ledningsschaktet 
förmodades beröra den medeltida borgen i 
Lyckå, lokaliserad vid arkeologisk undersök
ning 1975. Det extremt höga vattenståndet i det 
sanka området omöjliggjorde säkra observatio
ner. I schaktkanten syntes dock, ca 1 m under 
markytan, ett kraftigt lager av ris och grenar, 
möjligen rester av en rustbädd, tillhörande en av 
försvarsvallarna.
FYND:-
DATERING: 1400-tal?

BRÄKNE-HOBY SN, HOBY 1:35 MFL 
Blekinge läns museum 
Fältarbetsledare: Thomas Persson
I samband med uppförandet av ny vårdcentral
genomförde länsmuseet en smärre provunder
sökning. I det omedelbara grannskapet finns ett 
flertal registrerade fornlämningar, främst gravar 
från äldre järnålder. Inom ett ca 500 mI 2 stort om
råde påträffades ett 10-20 cm mäktigt, mörkfär- 
gat jordlager, beläget ca 1 dm under nuvarande 
markyta. I det delvis sotblandade lagret påträf

fades spridda fynd av förhistorisk keramik, flint
avslag, slagg och brända ben. Genomgående 
fanns en inblandning av sentida fynd.

FYND: keramik, flinta, slagg, brända ben. 
DATERING: järnålder.

Bohuslän

SKREDSVIKS SN, GULLMARSBERG, 
FORNE 154 
Bohusläns museum 
Fältarbetsledare: Carl Cullberg,
Hans Kindgren
Forskningsgravning angående problem kring 
dösar i Bohuslän. Megalitgraven och dess omgi
vande stenpackning har avtorvats och avritats i 
detalj. Dessutom har rekognoscering av omgi
vande boplatser företagits.
FYND: flinta.
DATERING: tidigneolitikum.

UDDEVALLA, STG 2260, FORNL 146 
Bohusläns museum 
Fältarbetsledare: Hans Kindgren
Omläggning av skjutbanor föranledde att 16 
provgropar (0,5x0,5 m stora) grävdes. Fynd av 
flintartefakter påträffades i områdets sydöstra
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del inom ett begränsat område på 20x10 m. 
Fyndområdet är troligen rester efter en nu för
störd boplats från tidigmesolitisk tid. Tidigare 
har ytplockats bl a skivyxor, kärnyxa och tvåpo- 
liga ensidiga kärnor just på fyndområdet.

FYND: redskap och avslag av flinta. 
DATERING: tidigmesolitikum (Hensbacka- 
kultur).

YTTERBY SN, KASTELLGÅRDEN, 
FORNE 53, 54 
Bohusläns museum 
Fältarbetsledare: Kristina Carlsson,
Hans Kindgren
Inledande sondering inför kommande grävning
ar på platsen för det gamla Kongahälla. Ett 
koordinatnät, 50x50 m lades ut över området. 
Varje 50 m-ruta ytplockades och i koordinater
nas skärningspunkter gjordes sonderingar med 
geologspjut. Sonderingarna resulterade i att ett 
koncentriskt system med ökande kulturlager- 
djup in mot den nuvarande gårdsbebyggelsen 
kunde fastställas. Ytplockningen visade att om
rådet närmast älven uppvisade de äldsta fynden.
FYND: järn, keramik, ben, horn, trä. 
DATERING: medeltid.

Dalarna

FALUN/ST KOPPARBERGS SN, 
FORNE 116 OCH 10 
Stockholms Universitet, 
arkeometallurgiska institutet 
Fältarbetsledare: Ola Nilsson
Anledningen till undersökningen var att i sam
band med ett brobygge för en vägbyggnation 
strax nordväst om Falun, vid Stennäset, kom de
lar av två kopparhyttområden samt en lastage- 
plats för båttrafik på Varpan att beröras. Vid tid
punkten för den antikvariska kontrollen var 
marken i exploateringsområdet snötäckt. Detta

liksom att schaktningsarbetet till stor del utför
des under sjöns vattenyta komplicerade doku
mentationsarbetet. Vid undersökningen kunde 
vid platsen för östra brofästet konstateras rester 
efter en kopparhyttanläggning och/eller en 
strandskoning. Anläggningen uppvisar stora 
konstruktionsmässiga likheter med den koppar
hyttanläggning som 1983 undersöktes vid Västra 
skolan i Falun, dvs ett sammanpackat och sam- 
manbränt slagglager som omges av en timrad 
träskoning. Detta slagglager har utgjort hyttans 
fundament. Bedömningen är dock osäker med 
tanke på den begränsade yta som undersökning
en omfattade. Sekundärt kan anläggningen ha 
använts som lastageplats såväl under som efter 
hyttdriftens nedläggande. Vid platsen för västra 
brofästet påträffades rester efter en strandsko
ning.

FYND: slagg, stockrester.
DATERING: senmedeltid, 1600-tal?

FALUN, KORSGÅRDEN, FORNL 1 
Stockholms Universitet, 
arkeometallurgiska institutet 
Fältarbetsledare: Ola Nilsson
Anledningen till undersökningen var att en ka
beldragning inom Korsgårdens by kom att be
röra delar av ett kopparhyttområde. Schaktet 
för kabeldragningen kom att beröra tre, hittills 
okända anläggningar inom hyttområdet. Dessa 
utgjordes av två kallrostar samt en vändrost. I 
anslutning till en av kallrostarna påträffades res
ter efter en vattenränna av träplank. Denna hör 
troligtvis samman med den kvarndrift som under 
1800-talet bedrevs på platsen. Kallrostarna är in
byggda i slaggvarpet, lagda direkt på den under
liggande moränen. Vändrosten var belägen ut
anför slaggvarpet och hyttplatsen. Iakttagelser 
av slaggens yttre typologi tyder på att en mindre 
kärna av slagg avsatt under medeltid finns belä
gen i området närmast Kvarnbäcken, medan hu
vuddelen av metallproduktionen, av tillväxten 
av slaggvarpet att döma, är efterreformatorisk.

FYND: slagg, trärester, kol.
DATERING: medeltid-1800-talet.
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Fig 16. Kolningsgrop från Avesta, Dalarna, före undersökning. 
Charcoal-burning pit.

GARPENBERGS SN, FORNE 12 
Stockholms Universitet, 
arkeometallurgiska institutet 
Fältarbetsledare: Ola Nilsson
Anledningen till undersökningen är en planerad 
gruvutbyggnad i Garpenberg. De områden som 
berörs av exploateringen är dels ett område 
kring Kaspersbo, norr om Finnhytte-Dammsjö 
och dels ett område kring Ryllshyttan. I området 
kring Kaspersbo berördes två kalkrostar. Dessa 
totalundersöktes. Dateringen är preliminär, 
C14 och fynd anger en brukningspcriod mellan 
1500-talet och 1800-talets första hälft. I Ryllshyt- 
teområdet provundersöktes tre husgrunder, 
samtliga sentida. Vidare undersöktes tio 
odlingsrösen ingående i skilda odlingsområden. 
Slutligen påbörjades en undersökning av en me
deltida silver- och kopparhytta. Denna var 
mycket hårt skadad av sentida verksamhet på 
platsen. 1985 års undersökning begränsades till

en omfattande provtagning av slagger och malm 
samt bortschaktning och rensning av recenta 
störningar.

FYND: glas, keramik, porslin, slagg, malm, kol 
m m.
DATERING: medeltid, 1500-1850, 1890-1950.

GARPENBERGS SN,
GARPENBERGS GÅRD, FORNE 20 
Stockholms Universitet, 
arkeometallurgiska institutet 
Fältarbetsledare: Ola Nilsson
Anledningen till undersökningen var att ett vir
kesmagasin skulle byggas vid Skogshögskolan 
inom det medeltida och sentida hyttområdet. 
Området för exploateringen är kraftigt skadat, 
dels i samband med byggnationer under 1970-ta-
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lets mitt och dels i samband med anläggandet av 
en järnväg och lastkaj under 1900-talets första 
decennium. Slagglagret inom det schaktade om
rådet var kraftigt omrört. Inga anläggningar 
kunde konstateras.

FYND: slagg.
DATERING: -

GRYTNÄS/FOLKÄRNA SNR 
Stockholms Universitet, 
arkeometallurgiska institutet 
Fältarbetsledare: Ola Nilsson
Inventeringen och provundersökningen föran
leddes av en planerad ny sträckning av riksväg 70 
förbi Avesta, samt ny sträckning mellan Kors- 
krogen och Åsbo. Vid undersökningen påträffa
des två områden med kolningsgropar samt två 
områden med bebyggelselämningar. Områdena 
med kolningsgropar utgjordes av dels ett större 
med totalt 21 gropar, dels ett mindre med tre 
gropar. Områdena med bebyggelselämningar 
utgjordes av perifera delar av bebyggelse från 
1600-talet till 1800-talets första hälft. Inom väg
området eller i omedelbar anslutning till detta 
fanns rester efter bebyggelse från 1800-talets slut 
och 1900-talets första hälft, belagt i kart- och ar
kivmaterial.
FYND: kritpipor, keramik, slagg, träkol m m. 
DATERING: 1600-1800-tal.

LEKSAND
Stockholms Universitet, 
arkeometallurgiska institutet 
Fältarbetsledare: Lars Jörgen Hansen
Område för nedläggning av avloppsledning un
dersöktes. En gårdsenhet med fem husgrunder, 
en slagghög med eventuell ugnsrest (raä 152) 
samt gropar, eldstäder och hägnader fanns inom 
området. Att döma av slaggtypen är slaggföre
komsten från vikingatid-äldre medeltid, bosätt
ningen dateras av fynd till sannolikt samma tid.

FYND: -
DATERING: vikingatid -äldre medeltid.

Dalsland
ÅMÅL, KV KRONAN STÖRRE 5 
Älvsborgs läns museum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre
Med anledning av nybyggnad på tidigare riv
ningsområde gjordes kontroll av stabilitetsök
ningar och av byggnadsschaktningar. Brolägg
ning utmed ursprunglig strandlinje påträffades. 
Inmätning av strandutfyllnader från 1600-tal- 
1800-tal.

FYND: 23 fyndnummer.
D ATERIN G: 1600-tal-1800-tal.

Gotland

EKSTA SN, AJVIDE 2:1, FORNE 171 
Stockholms Universitet, 
arkeologiska institutionen 
Fältarbetsledare: Inger Österholm
Delundersökning av stenåldersboplats med gra
var.
FYND: keramik, flinta, ben.
DATERING: yngre stenålder.

HABLINGBO SN, ST DOMERARVE 4:1 
Stockholms Universitet, 
arkeologiska institutionen 
Fältarbetsledare: Inger Österholm
På platsen har under de senaste åren pågått un
dersökningar i olika omgångar inom ramen för 
Projektet Gotlands Stenålder. I området har 
framkommit gravar och boplatslager från skilda 
tider samt årderspår.
Årets undersökningar hade som målsättning att 
få grepp om stratigrafien genom att binda sam
man två tidigare undersökta ytor. I samband 
med detta framkom en ej tidigare känd sten-
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konstruktion och en yta med lerklining. Då en 
hel del kol förekom i samband med lerkliningen 
har prov inlämnats för C 14-analys. Undersök
ningen kommer att fortsätta under 1986.

FYND: keramik, flinta, ben.
DATERING: äldre- och yngre stenålder, yngre 
bronsålder och äldre järnålder.

LAU SN, GUMBALDE 1:6, FORNL 150 
Stockholms Universitet,
Projektet Gotlands Stenålder 
Fältarbetsledare: Inger Österholm
Fornlämningen är registrerad som stenålders- 
boplats med okänd utsträckning. Den kunde i 
samband med årets undersökning avgränsas 
med fosfatkartering. Grävningrna omfattade to
talt 13 m2. Ett upp till 40 cm tjockt kulturlager 
framkom, och det visade sig, att boplatsen vid en 
transgression översandats i sina kustnära delar.

FYND: keramik, flinta, ben.
DATERING: yngre stenålder.

TOFTA SN, RANGVALDS 1:37,
FORNL 82
Stockholms Universitet,
Projektet Gotlands Stenålder 
Fältarbesledare: Inger Österholm
Fornlämningen utgöres av en stenåldersboplats, 
som tidigare avgränsats med fosfatkartering och 
provundersökning. Årets undersökning var 
komplettering och fortsättning av tidigare arbe
ten.
FYND: flinta, ben.
DATERING: stenålder.

Gästrikland

HAMRÅNGE SN, HAMRÅNGE-BERG, 
FORNL 44
Länsmuseet i Gävleborgs län 
Fältarbetsledare: Jan Melander
En hägnad undersöktes på grund av ny dragning 
av E4:an från Gävle till Hamrånge. Anläggning
en är närmast kvadratisk med en öppning i det 
nordöstra hörnet. Från denna leder 10-12 m 
långa armar ut. Hägnadens vallar är byggda av 
löst uppslängda stenar och 1-3 m breda samt 
0,5-1 m höga. Under vallarna fanns ett tjockt 
kollager från vilket tre olika C14-prover togs. 
Dessa gavs en datering yngre än 250 år BP. Häg- 
naden tolkas som en sentida hägnad för djur som 
betat på skogen.
FYND: -
DATERING: < 250 år BP.

HILLE SN, FORNL 93 
Länsmuseet i Gävleborgs län 
Fältarbetsledare: Jan Melander
Undersökningen av en grav föranleddes av änd
rad sträckning av vägen förbi platsen. Graven 
låg på ett impediment mitt i ett vägkors. Graven 
var en stensättning med en stenpackning i ett la
ger. Den har begränsats av en kantkedja som 
delvis har tagits bort tidigare. I syd fanns två 
markfasta stenblock. Invid det större fanns två 
koncentrationer brända ben. Dessa var tvättade 
och utan spår av kol och sot. Analys av benen vi
sar att en man och en kvinna begravts i stensätt- 
ningen. Endast mindre järnfragment påträffa
des, dessa kan dock vara sentida. Jämförelser 
med liknande gravar i mälardalen ger en date
ring till den senare delen av äldre järnåldern.

FYND: brända ben.
DATERING: sen äldre järnålder.
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Halland

HALMSTAD, BANKGATAN, FORNL44 
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Bengt Westergaard
Arkeologisk undersökning i Bankgatan (mellan 
Storgatan och Köpmansgatan). Under medelti
den låg här bl a ett franciskanerkloster grundat 
1494. Delar av klostrets grundmurar framgräv
des 1932 men deras utbredning mot Bankgatan 
och Köpmansgatan utreddes aldrig. En av un
dersökningens målsättningar blev att söka hitta 
klosterområdets begränsning mot öster. Under
sökningen visade att klosterområdet upphörde 
ca 4 m innanför korsningen Bankgatan/Storga
tan där en grundmur, tolkad som en portbygg
nad, avgränsade klosterkyrkogården åt öster. 
Det kunde också konstateras att den del av klos
terområdet som berördes av undersökningen 
föregåtts av annan bebyggelse. De påträffade 
byggnadsresterna kunde årsringsdateras (den- 
drokronologi) till 1430-talet. Någon omfattande 
byggnation hade dock inte förekommit på plat
sen. Den äldsta medeltida markytan låg i närhe
ten av Storgatan, ungefär 2 m lägre än i dag.

FYND: bryne, tunnbotten, veckad kopparplåt, 
skelett.
DATERING: medeltid ca 1320 och senare.

HALMSTAD, KV ERIK DAHLBERG 14, 
FORNE 44
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Bengt Westergaard
I samband med ett hotellbygge på tomten under
söktes möjligheterna att uppföra byggnaden 
ovanpå kulturlagren. Borrproven visade att det 
fanns medeltida kulturlager ca 1 m under nuva
rande markyta. Mindre schaktningskontroller 
utfördes i samband med några mindre ingrepp.

FYND: -
DATERING: medeltid.

HALMSTAD, HAMNGATAN,
FORNL 44
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Bengt Westergaard
Arbetet föranleddes av VA-arbeten. Vid under
sökningen dokumenterades den tegelmur som 
1591 uppfördes längs Nissans västra strand och 
som kom att ingå i stadens försvarssystem. Utan
för muren påträffades kantförstärkningar i form 
av pålar. Bland övriga anläggningar kan nämnas 
pålkonstruktioner och avloppsrännor strax in
nanför strandmuren. Pålarna, av ek, gick ej att 
dendrodatera.
FYND:-
DATERING: 1591.

HALMSTAD, HOSPITALSGATAN, 
FORNL 44
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Bengt Westergaard
Vid stensättningsarbeten påträffades två grunt 
liggande gravar i gatumark (trottoar) men inom 
området för stadskyrkan S:t Nicolais medeltida 
kyrkogård.

FYND: skelett.
DATERING: medeltid/nyare tid.

HALMSTAD, KV INSEGLET 5,
FORNL 44
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Lena Bjuggner
Med anledning av fjärrvärmearbeten gjordes en 
undersökning som komplement till undersök
ningen i Hedentorpsvägen 1983. Kulturlager 
från 1200-talets senare del - 1400-talets förra 
hälft påträffades.
FYND: keramik.
DATERING: 1200-tal-1410-tal.
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HALMSTAD, KARL XLS VÄG, 
FORNL 44
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Bengt Westergaard
I samband med byggandet av en kammare till 
fjärrvärmenätet kunde det konstateras att den 
mellan åren 1598 och 1605 byggda vallgraven 
runt staden löpt genom undersökningsområdet.

FYND:-
DATERING: 1598-1605.

HALMSTAD, KYRKOGATAN,
FORNL 44
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Lena Bjuggner
Orsak till undersökningen var VA-arbeten. I det 
öst-västra schaktet påträffades huslämningar, 
avfallsgropar från 1300-1400-talet. Under sena
re delen av 1400-talet lades en gata ut mot väs
ter. Den lades om under 1500-talet. På grund av 
att den ursprungliga topografin föll mot väster 
saknades kulturlager från 1500-1600-talet i un
dersökningsområdets östra del.
FYND: keramik, kakel, glas, järn, läder, trä, 
ben och slagg.
DATERING: 1320-tal—1600-tal.

HALMSTAD, KV S:T NICOLAUS 19, 
FORNL 44
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Lena Bjuggner
Orsak till undersökningen var avloppsarbeten. 
Vid undersökningen påträffades kulturlager 
från 1320-talet och framåt och husgrunder från 
nyare tid.

FYND: keramik.
DATERING: 1320-tal-1800-tal.

HALMSTAD, SKOLGATAN, FORNL 44 
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Bengt Westergaard
Arkeologisk undersökning i Skolgatan (mellan 
Fredriksvallsgatan och Lilla Torg). Under me
deltiden låg området i stadens utkant eller troli
gen till och med utanför själva stadsområdet. 
1598-1605 lät den danske kungen Christian IV 
förstärka stadens försvar genom uppförandet av 
en modern befästning. Den var uppbyggd av 
höga jordvallar och breda vallgravar. Fästnings
vallen mellan Norre Port och Klosterbastionen 
(i nuvarande kv Karl XI) kom att dras genom 
området. Målsättningen med den arkeologiska 
undersökningen var att få vallens sträckning be
kräftad och dokumenterad samt att om möjligt 
klargöra den medeltida stadens utsträckning. 
Undersökningen visade att vall- och vallgrav 
löpt genom området och med hjälp av tidigare 
undersökningar i bl a kvarteret Klostret och 
kvarteret Karl XI kunde deras utsträckning re
konstrueras. När man byggde fästningen av
schaktade man området varför alla spår efter 
eventuella medeltida lämningar är numera för
svunna.

FYND:- 
DATERING: -

HALMSTAD, STORGATAN, FORNL 44 
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Bengt Westergaard
Schaktningsövervakning pga fjärrvärmearbe
ten. Vid undersökningen påträffades kulturla
ger som maximalt genomgicks till ca 0,8 m djup. 
Inga av de påträffade anläggningarna kan knytas 
till de stratigrafiska förhållandena. Ej heller syn
tes något internt samband mellan dem existera. 
Den enda anläggning som med någorlunda sä
kerhet kan dateras är den grundmur vars orien
tering sammanföll med dagens stadsplan och så
lunda borde vara äldre än 1619. De två övriga är 
sannolikt äldre än grundmuren.

FYND:-
DATERING: ca 1320 och senare.
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LAHOLM, GAMLEBYGATAN - 
STORGATAN, FORNL 19 
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Bengt Westergaard

Undersökningen föranleddes av VA-arbeten. I 
det 5,5-1,0 m breda schaktet påträffades stolp- 
hål, en grop och en härd. Fynden dateras till 
1600-1800-tal, förutom en medeltida keramik
skärva som framkom i ett stolphål.
FYND: keramik, cu-legering, järn och glas. 
DATERING: 1600-1800-tal.

LAHOLM, KLARABÄCK, STG 1006, 
70, 1084,55
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Bengt Westergaard
Med anledning av planområdesforandring gjor
des en provundersökning. Undersökningsområ
det låg på en högt belägen platå på Lagans södra 
strand och avsikten med provundersökningen 
var att fastställa om förhistoriska boplatser fanns 
i området. Inga kulturlager, anläggningar eller 
fynd påträffades.
FYND: - 
DATERING: -

SKUMMESLÖVS SN,
SKUMMESLÖV 7:5, 7:12, ALLARP 
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Lena Bjuggner,
Bengt Westergaard

Med anledning av planarbete i Skummeslövs by 
söder om Laholm provundersöktes ett större 
område. Härvidlag påträffades omfattande bo
platser med två daterbara fynd: en mesolitisk 
kärnyxa och (i ett stolphål) bronsålderskeramik. 
För övrigt påträffades kulturlager, flintavslag, 
härdgropar och skörbränd sten. Strax norr om 
planområdet fanns en senmedeltida keramik 
som indikerade en numera övergiven del av den 
medeltida byn.

FYND: förhistorisk och medeltida keramik, 
flintavslag, lerklining, kärnyxa, djurben. 
DATERING: mesolitikum - medeltid.

Hälsingland

HÄRNÖSAND, SÖDRA VÄGEN 
(E4:AN)
Länsmuseet Murberget 
Fältarbetsledare: Lennart Forsberg

Undersökningen utfördes för att klarlägga om 
ytterligare fornlämningar fanns utmed planerad 
cykelled. En anläggning avfärdades som forn- 
lämning. Den andra var osäker fornlämning, 
kraftigt förstörd. Båda är nu borttagna.
FYND: - 
DATERING: -

Jämtland

BODSJÖ SN, HUNGE 2:34, FORNL 28 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Leif Karlenby

Med anledning av grustäkt undersöktes en 
fångstgrop i ett system av sammanlagt sex 
fångstgropar. Gropen hade konisk form med 
rektangulärt bottenplan. Från den ursprungliga 
markytan under den omgivande vallen insamla
des kol för C 14-analys. Utförd analys på ett prov 
har gett värdet 2545 ± 85 f Kr (St 10385 okal).
FYND: träkol.

DATERING: stenålder.
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BRUNFLO SN, STORVIKEN,
INTILL FORNL 70,71,72 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Leif Karlenby
Med anledning av anläggning av en gång-cykel
väg i närheten av gravhögar utfördes en antikva
risk kontroll. Vid kontrollen framkom inget som 
föranledde vidare underöskning.

FYND: - 
DATERING: -

BRUNFLO SN, SÖDERGÅRD 1:7, 
FORNL 58, 59 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Leif Karlenby
Med anledning av anläggning av gång-cykelväg 
utfördes antikvarisk kontroll i ett område väster 
om Brunflo kyrka. 1 området finns gravhögar 
och odlingsrösen. Inget av antikvariskt intresse 
framkom vid kontrollen.

FYND: - 
DATERING:-

FRÖSÖ SN, STG 796
Jämtlands läns museum/Umeå universitet
Fältarbetsledare: Ove Hemmendorff
Undersökningen utgjorde en av etapperna i 
Mjälleborgsprojektet som syftar till att utröna 
fornborgens ålder och funktion samt befäst
ningsverkets konstruktion. 1985 års etapp ägna
des den utrasade stenmur som kantar själva 
fornborgsterrassen med dess kulturlager och 
husgrunder. Ett mindre schakt upptogs genom 
en del av terrasskanten där rester av ett murkrön 
kan anas. Ett större schakt togs upp varvid ytan 
under ett parti av stenmuren undersöktes och 
murens tvärsnitt studerades. Det förefaller som 
om muren raserats flera gånger, bland annat i 
samband med brand varvid vissa stenar vitrifie- 
rats. Några rester av stolphål el dyl under muren 
hittades ej.

FYND: två pilspetsar, brända ben. 
DATERING: romersk järnålder, folkvand- 
ringstid.

FRÖSÖ SN, STG 1132, 1133 MFL, 
FORNL 65
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Leif Karlenby
Med anledning av vägomläggning undersöktes 
en gravhög samt ett ålderdomligt odlingsröse. 
Högen visade sig vara ett jordblandat röse, ska
dat genom plöjning i norra delen. Ursprungligen 
har högen varit ca 6 m i diam. Nuvarande höjd 
0,6 m. Mot botten av högen framkom en vällagd 
stenpackning. I och under denna fanns kolskikt 
och brända ben samt tre kamfragment av ben/ 
horn. I högens fyllning påträffades relativt 
mycket recent material. De brända benen har 
bestämts till människa (vuxen), hund, häst och 
får/get. Det ålderdomliga odlingsrösets upp
byggnad dokumenterades. Det var inte möjligt 
att preparera fram en äldre markyta för provtag
ningar.
FYND: kamfragment, brända ben och kol samt 
recent material.
DATERING: -

NYHEMS SN, HÅVDSJÖ 9:1, FORNL29 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Leif Karlenby
Med anledning av grustäkt undersöktes sju 
fångstgropar i ett system av 22. Samtliga gropar 
var av rundoval typ med rektangulärt botten
plan. Rester efter sparklådor eller andra kon
struktionsdetaljer kunde ej iakttagas. Däremot 
var groparna fyllda med sten utan speciell ord
ning. C14-analys av träkol från fyra av groparna 
har gett följande okalibrerade värden: A2 - 
1370 ± 250 f Kr (St 10384), A4 - 870 ± 75 f Kr 
(St 10386), A5-420 ± 120 f Kr (St 10387), A7- 
470 ± 110 f Kr (St 10388).

FYND: träkol.
DATERING: yngre bronsålder-äldre järnålder.
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RAGUNDA SN, AMMER, FORNE 34,50 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Leif Karlenby
Med anledning av höjning av dämningsgränsen 
för kraftverket vid Hammarforsen provunder- 
söktes vad som i fornlämningsregistret upptagits 
som en skärvstensförekomst och en fångstgrop. 
Fångstgropen visade sig vara en gammal täkt- 
grop och i skärvstensförekomsten fanns spar
samt med skärviga stenar av naturlig art. Under
sökningen avbröts därför ganska snart.
FYND: - 
DATERING:-

REVSUNDS SN, GÄLLÖ 3:20, 8:1, 
FORNE 70
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Leif Karlenby

Med anledning av planer på att bygga en ny bro 
över Gällösundet utfördes en provundersökning 
i området för Gällö skans från 1644-45. Av 
skansen syns idag inget ovan jord. Väg E75 går 
rakt över skansområdet. Provundersökningen 
visade att väg och byggnader samt en bensinsta
tion så gott som fullständigt förstört de rester 
som funnits efter skansen.

FYND: järnring, hästskosöm, eldslagningssten, 
kvartsit.
DATERING: 1640-tal.

REVSUNDS SN,
PRÄSTBORDET 1:13, 1:14, FORNE 66 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Leif Karlenby

Med anledning av grävning för kabeldike utför
des antikvarisk kontroll av ett schakt som even
tuellt skulle kunna beröra skanslämningar vid 
Revsunds kyrka. Kabeldiket drogs som närmast 
5 m från de synliga delarna av skansen. Vid kon
trollen framkom inget som föranledde vidare 
undersökning.
FYND: - 
DATERING:-

STRÖMS SN, KÄRRNÄSET 1:88, 
FORNL 265 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Leif Karlenby

I samband med vägförbättring kom en fångst
grop, ingående i ett större systeem, att undersö
kas. Undersökningen visade att den berörda 
gropen var en naturlig svacka.

FYND: - 
DATERING:-

TÄNNÄS SN, FUNÄSDALEN 28:19, 
FORNL 181 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Margareta Hildebrandt, 
Jan Sundström

Det år 1984 startade sörsamiska projektet fort
satte 1985 med en undersökning av ett nypåträf- 
fat avfallslager och en härd, belägna inte långt 
från det tidigare kända flatmarksgravfältet på 
Vivallen. C14-dateringar från anläggningarna 
har anvisat vikingatid. I det 4x3 m stora avfalls- 
lagret påträffades ett halvt eldstål, järnfrag
ment, delar av ett bryne, en slaggbit, ett stycke 
bearbetat horn, flintbitar och brända/obrända 
ben samt kol/sot och skärvsten. Den delunder- 
sökta härden uppvisar en rektangulär planform. 
Ytligt påträffades obrända ben av ren/kron
hjort. Prover för makrofossil och C14 insamla
des. Vidare togs pollenprov i intilliggande my
rar. Från ett nypåträffat kulturlager av forntida- 
medeltida typ, beläget 3 km sydost om Vivallen 
togs prover för C 14-analys.

FYND: del av eldstål, järnfragment, delar av 
bryne, flintbitar, bearbetat horn och slagg.
DATERING: vikingatid - tidig medeltid.

TÄNNÄS SN 
Jämtlands läns museum 
Fältarbctsledare: Jan Sundström

I samband med sörsamiska projektets undersök
ningar på Vivallen ansågs det intressant att när-
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Fig 17. Miljön för nypåträffad gravhög belägen 840 möh nordväst om Vivallen i Tännäs sn. Högen ligger på 
åsryggen i bildens nederkant. Foto Jan Sundström.
The surroundings of a newly discovered burial mound, situated 840 m a.s.l.

mare studera fornlämningsbilden runt Vivallen 
och upp mot kalfjället i väst. För att om möjligt 
finna ytterligare lämningar från ungefär samma 
tid som Vivallengravfältet (vikingatid-tidig me
deltid) företogs en fornminnesinventering. Vid 
inventeringen kunde registreras en gravhög, be
lägen 2 km nordväst om Vivallen på 840 möh. 
Vidare registrerades ett område med kulturlager 
av forntida-medeltida typ innehållande skör
bränd sten, ben, del av bryne och kol. Platsen 
ligger 3 km sydost om Vivallen. En rund vallan
läggning och en fyndplats för pilspets av järn an
tecknades också liksom en mängd samiska läm
ningar, oftast av yngre datum. Gravhögen avses 
undersökas i samband med 1986 års fältarbete.

FYND: del av bryne, ben och kol.
DATERING:-

ÅRE SN, BERGA 2:9, FORNE 112 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Leif Karlenby
Med anledning av grustäkt karterades och del- 
undersöktes ett ödesböle. Delar av ödesbölet 
hade tidigare förstörts av grustäkt. Vid karte
ringen kartlades fyra åkrar med terrasser och 
hak samt en hålväg. Genom elva av terrasserna 
eller haken grävdes tolv schakt. Invid ett av 
schakten kunde en 3 x3 m stor yta med årderspår 
prepareras fram. Två C 14-analyser, utförda på 
kol från ursprunglig markyta under terrasser, 
har gett värdena 1000 ± 290 e Kr (St 10357) och 
1060 ± 70 e Kr (St 10358). Genom upptagande 
av ett antal provgropar framkom en husgrund i 
området. I denna fanns rester efter en eldstad.
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Fig 18. Vikingatida härd intill flatmarksgravfältet vid Vivallen, Tännäs sn. Foto M Flildebrandt. 
Viking Period hearth adjacent to the flat cemetery at Vivallen.

Intill eldstaden påträffades kol/sot, brända och 
obrända ben, spikar/nitar av järn, hästskosöm, 
beslag av brons, järn- och bronsbleck, ett par 
flintbitar mm. Två prover från husgrunden har 
C14-analyserats med resultatet: 1295 ± 80 eKr 
(St 10355) och 1470 ± 80 e Kr (St 10356).
FYND: bronsbeslag, bronsbleck, järnbleck, soi
ja, spikar, nitar, hästskosöm, flinta, ben och kol.

DATERING: vikingatid - medeltid - nyare tid.

ÅS SN, RÖSTA 5:10, FORNL 15 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Leif Karlenby
Sedan ben påträffats i erosionskanten mot Stor
sjön på Röstahammaren vid fornl 15, ett grav
fält, företogs en efterundersökning på platsen. 
Fyndplatsen ingår i det gravfält som delunder- 
söktes av Kjellmark 1904 och då gav relativt rika 
vikingatida fynd. Vid efterundersökningen fram
kom lämningar av en störd skelettgrav. I utrasat 
material påträffades två blå glaspärlor, ring med 
hållare av brons, ett nålhus av järn, en kniv av 
järn och ben.

FYND: glaspärlor, ring, nålhus, kniv, ben. 
DATERING: yngre vikingatid.
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Lappland

ARJEPLOGS SN, Ö UDDJAUR 1:1 
Umeå Universitet, 
arkeologiska institutionen 
Fältarbetsledare: Ingela Bergman
1985 års undersökningar vid Rackträsk-Dellaur 
inleddes med en fältkurs för B-kursstuderande 
vid institutionen för arkeologi i Umeå. Kursen 
omfattade i huvudsak grävning och tre härdar 
kom att undersökas. Syftet med undersökningen 
var dels att studera fyndens rumsliga fördelning 
i förhållande till härdkonstruktionerna, men 
också att dokumentera eventuella stolphål eller 
andra konstruktionsdetaljer. Inventeringsarbe- 
tet omfattade ett utvidgat område motsvarande 
3 km2. Totalt påträffades 78 tidigare okända här
dar varav fem undersöktes genom utgrävning. 
Efter två fältsäsonger har därmed 179 tidigare 
okända härdar registrerats varav 12 undersök
tes. De utgrävda härdarna har valts utifrån stor
lek, form, fyndkombinationer och belägenhet 
inom undersökningsområdet. Syftet är att kart
lägga i vilken utsträckning olika härdtyper upp
visar kronologiska skillnader samt att undersöka 
om och hur olika härdtyper varierar inom och 
mellan de 11 koncentrationer av härdar som har 
konstaterats.
FYND:- 

DATERING: -

ARVIDSJAURS SN, FORNE 1, 3, 7 
Umeå Universitet, 
arkeologiska institutionen 
Fältarbetsledare: Inga-Maria Mulk
Den arkeologiska undersökningen utgör en del i 
pilotprojektet ”Bosättning och resursutnyttjan
de i Övre Norrlands inland under vikingatid och 
medeltid”. Huvudansvarig för projektet är pro
fessor E Baudou, institutionen för arkeologi, 
Umeå universitet. Sammanlagt undersöktes tre 
anläggningar, 1, 3 och 7, vilka samtliga var här
dar från tiden yngre järnålder eller senare. Två 
av dem, A1 och A 3,är lämningar efter boplatser

medan den tredje, A7, eventuellt har någon an
nan funktion. Osteologiska bestämningar av 
benmaterial har ännu inte utförts, men här före
kommer troligtvis både fiskben och ben och 
horn av ren.

FYND: - 
DATERING: -

JOKKMOKKS SN, A 901-913 
Umeå Universitet, 
institutionen för arkeologi 
Fältarbetsledare: Inga-Maria Mulk
Provgrävningar utfördes över tre kåtatomter, en 
vid Vastenjaure, (A902) och två vid Salohaure 
(A 904 och 907). Provgrävningarna omfattade ca 
0,5 kvm/boplats över 1/4 av boplatsernas eldstä
der. De är belägna i centrum av boplatserna. 
Avsikten med provundersökningarna var att få 
fram kol för C 14-dateringar. Målsättningen med 
undersökningen var att få fram bosättnings- 
mönstret och intensiteten av resursutnyttjande i 
fjällregionen under förhistorisk tid. Undersök
ningen ingår som en del av Luleälvsprojektet.
FYND: - 

DATERING: -

JOKKMOKKS SN,
KYRKOSTADEN 1:2, 1:275 
Norrbottens museum 
Fältarbetsledare: Thomas Wallerström
Provundersökning inför byggandet av parke
ringsplats i närheten av Jokkmokks äldsta kyrka 
och marknadsplats. Detta fornlämningsområde 
har undersökts i etapper under flera år, senast 
1984. Terrängstudier och fosfatanalyser gav vid 
handen att även detta område utnyttjats vid 
marknaderna. Övertorvade härdar, ett tiotal, 
såg ut att finnas liksom fosfatindikationer för 
mänsklig aktivitet. Utgrävningar kommer att 
göras sommaren 1986.

FYND:- 
DATERING: -
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Fig 19. Ca 12 000 personer har hittills besökt grävningsplatsen i Vuollerim vid Lilla Lule älv och beskådat den ut
ställning som fältpersonalen framställt om arbetarna. Foto Ulf Westfal.
C. 12,000 people have so far visited the excavation at Vuollerim.

JOKKMOKKS SN, ÄLVNÄSET, 
VUOLLERIM, FORNL J 106 
Umeå Universitet, 
institutionen för arkeologi 
Fältarbetsledare: Ulf Westfal
På Älvnäset i Vuollerim har undersökts välbe- 
varade boplatslämningar från stenåldern. Bo
platsen består av fyra hyddlämningar som ligger 
intill Lilla Luleälvs forna älvfåra. Ett 70-tal 
fångstgropar är kända i området och knutna till 
hyddorna genom C 14-datering. Hyddorna har 
haft nedgrävda golvplan och varit omgivna av 
vallar av sand, skörbränd sten mm. Innanför 
vallarna påträffades stolphål, härdar och för- 
rådsgropar. Utanför hyddorna fanns avfallsgro- 
par och kokgropar. Årets undersökning omfat
tade utgrävning av hyddbotten, provundersök
ning av hyddlämning, inventering av forntida 
och nuvarande älvsträckor samt provundersök
ning i myrmark.

FYND: ca 2 000 föremål; skrapor, knivar, mejs
lar, sticklar och mikrospån av kvarts, skiffer, 
kvartsit och flinta samt ben.
DATERING: ca 4000 f Kr.

SORSELE SN, OLSBERGET 1:1, 
FORNL 220 OCH 214 
Västerbottens museum 
Fältarbetsledare: Sten Gardeström
En profil vinkelrätt mot längdaxeln på tre 
fångstgropar grävdes. Inga bottenkonstruktio
ner påträffades men en grop var rik på stenblock 
i botten. Kolprover erhölls från tre gropar.

FYND:- 

DATERING: -
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Medelpad

SUNDSVALL, STORA TORGET, 
FORNL21
Länsmuseet Murberget 
Fältarbetsledare: Christer Fogelqvist
Inga konstruktioner som kan indikera bebyggel
se framkom. Fynden av keramik och porslin da
terar fyllnadsmassorna till 1800-tal.
FYND: keramik, porslin.
DATERING: 1800-tal.

SUNDSVALL, ÅKROKEN, FORNL21 
Länsmuseet Murberget 
Fältarbetsledare: Lennart Forsberg
Åkroken utgör platsen för Sundsvalls första 
stadsbebyggelse 1621-1649. Syftet har varit att 
få reda på torgets utbredning, fastställa rådhu
sets position och eventuella rester efter övrig be
byggelse. Fyndmaterialet är ytterst magert. Un
dersökningen visade att man kan ifrågasätta de 
skriftliga källornas uppgifter om stadens omfatt
ning och befolkning. Dessa uppgifter är betyd
ligt överdrivna.

FYND:- 
DATERING: -

Skåne

BARKÅKRA SN, ERRARP 14:2, 
FORNL R 37
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län 
Fältarbetsledare: Ingela Klasson
Gravhögen var 27 m i nord-sydlig riktning och 
24 m i öst-västlig riktning och 5 m hög. Högen 
utgjordes av ett väl lagt centralröse omgivet av 
en cirkelrund mur av kallmurskaraktär. Högen 
var täckt av torv. T re olika biotoper av torv kun

de urskiljas. I östra delen låg över torven ett la
ger sten, som i södra delen byggts på till ett se
kundärt röse. Gravhögen var påbyggd åt fram
för allt öster och begränsades åt detta håll av en 
kantkedja. Centralröset var byggt över en 2,6 m 
lång hällkista. Hällkistan var lagd på en 0,5 m 
hög kulle uppbyggd av småsten och sand. Kullen 
innehöll tre ovanpå varandra liggande gravar, 
omgivna av en oval kantkedja.
Sammanlagt framrensades ben eller spår av ben 
på 13 ställen. Fyra av dessa låg i någon form av 
gravkonstruktioner.
FYND: tångesvärd, två dubbelknappar av 
brons, fyra pilspetsar, en spjutspets av flinta, 
flintavslag, keramik.
DATERING: bronsåldern, period III, samt 
sannolikt senneolitikum.

BARKÅKRA SN, LUNTERTUN 1:44, 
FORNL 40
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län 
Fältarbetsledare: Bertil Helgesson
Anledning till undersökningen var nybyggna
tion av enfamiljshus. Tomten ligger ca 100 m 
norr om Luntertuns kyrkoruin. Luntertun eller 
Rönnestad var stad under medeltiden. När sta
den grundades vet man inte, men 1516 beordra
des dess invånare att flytta till den nya staden 
Ängelholm. Förutom kyrkoruinen är medeltida 
fynd och konstruktioner från Luntertuns stads
område hittills tämligen fåtaliga. I samband med 
nybyggnation på tomten utfördes en arkeologisk 
undersökning. Matjorden avbanades inom ett ca 
3x7 m stort område. Därunder fanns ett gult le- 
rigt-sandigt lager och under detta lager av gul 
flygsand. Dessa två lager täckte inte hela det un
dersökta området. Under flygsanden fanns ett 
kulturlager av brun humös sand, som vilade på 
en botten av gul sjösand. Inom det utgrävda om
rådet registrerades tio anläggningar (två ugnar, 
två stolphål, tre nedgrävningar, en härd och två 
lerbottnar). De två lerbottnarna är stratigrafiskt 
sett äldre än de två ugnarna.
FYND: ben, brända ben, keramik, flinta, järn, 
slagg.
DATERING: medeltid.
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BJÄRESJÖ SN, BJÄRESJÖ 2:1, 22:2 
Lunds Universitets Historiska Museum 
Fältarbetsledare: Johan Callmer
Inom ramen för projektet Kulturlandskapet 
6000 år undersöktes två områden i Bjäresjö by. 
På fastigheten 2:1 undersöktes resterna av ett 
huvudgårdskomplex från sen vikingatid och äld
re medeltid.
Även äldre anläggningar daterbara till bronsål
der och äldre järnålder dokumenterades. På fas
tigheten 22:2 provundersöktes ett stort område 
med hjälp av avbaning av remsor. Ett flertal an
läggningar daterbara till neolitikum, äldre och 
yngre järnålder dokumenterades.

FYND: keramik, järnföremål, bronsföremål, 
glas, slagg mm.
DATERING: stenålder, yngre bronsålder, äld
re järnålder, sen vikingatid, äldre medeltid (till 
1300-talet).

FALSTERBO, STADSPARKEN 
Skånes hembygdsförbund, Malmöhus län 
Fältarbetsledare: Karna Jönsson,
Aina Mandahl
Undersökningen föranleddes av att Sydkraft 
ämnade bygga en transformatorstation. Tidig
medeltida rödgods och en del yngre svartgods 
påträffades. Fyndens datering påvisar mänsklig 
aktivitet på platsen troligen redan på 1100-1200- 
talet.

FYND: -
DATERING: 1100-1200-talet.

FALSTERBO, FALSTERBO 2:1 
Lunds Universitets Historiska Museum 
Fältarbetsledare: Lars Ersgård
Undersökningen, som företogs i forskningssyf
te, omfattade tre provschakt i Falsterbo stads
park, där tidigare medeltida bebyggelse av stads
karaktär påträffats. Målsättningen med under
sökningen var främst att kartlägga utsträckning
en av denna bebyggelse. Kulturlager och bygg-

nadslämningar från 1300-1400-1500-talen på
träffades.

FYND: keramik, mynt, järnföremål. 
DATERING: 1300-1500-tal.

FJÄLKINGE SN, KV ASSESSORN 2 
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län 
Fältarbetsledare: Eva Arvidsson
Anledning till undersökningen var nybyggna
tion av enfamiljshus. K v Assessorn 2 ligger i den 
södra delen avFjälkinge samhälle. Förhistoriska 
och medeltida lämningar har vid upprepade till
fällen kommit fram vid markarbeten inom områ
det. Med schaktmaskin togs matjorden bort på 
den yta som berördes av byggnation, ca 150 mz. 
Härvid framkom rester av ett troligt grophus. 
Storlek ca 5,5x2,5 m. En yta av ca 1 nr under
söktes. Grophusfyllningen bestod av starkt hu- 
mös sand med inblandning av träkol. Bottnen 
utgjordes av mycket fet sandblandad lera. I 
grophusets västra del, som var helt bortgrävd, 
avtecknade sig i sanden ett stolphål. Den under
liggande sanden var i grophusets centrala del 
starkt eldpåverkad vilket möjligen indikerar en 
härd. Grophusets storlek kunde endast skönjas 
mellan de olika störningarna och i den undersök
ta delen var endast ca 0,1 m tjocka lager kvar. 
Fynd påträffades ej.
FYND: -
DATERING: yngre järnålder.

FÄRLÖVS SN, FÄRLÖV 20:6 (DEL AV) 
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län 
Fältarbetsledare: Carl-Fredrik Beijer
Provundersökningen föranleddes av nybyggna
tion. För att utröna om det fanns under mark 
dolda fornlämningar togs tre provschakt upp 
med maskin inom var och en av de fem ytor där 
byggnader skall uppföras. Inga fornlämningar 
kunde konstateras i något av schakten.

FYND:-
DATERING: förhistorisk tid.
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GREVIE SN, KILLEBÄCKSTORP 35:1 
Skånes hembygdsförening, Kristianstads län 
Fältarbetsledare: Ingela Klasson
Undersökningen utfördes för att söka spår av 
förhistoriska lämningar. Området gränsar till tre 
registrerade fornlämningar (nr 85, 137 och 138) 
och utgörs av två platåer, belägna inom ett sys
tem av rullstensåsar vilket ger ett mycket skyd
dat läge. Den östra av de två platåerna omges av 
låga vallar på två sidor. Vid undersökningen 
framkom inget som tydde på att vallarna skulle 
ha något med en huskonstruktion att göra. Vall
systemet kan i stället ha utgjort begränsning av 
en åker. På den västra platån konstaterades 
grunden till en stengärdesgård.

FYND: flintavslag, förhistorisk keramik, recent 
glas, porslin och någon tegelskärva. 
DATERING: -

GUALÖVS SN, NYMÖLLA 12:3, 
FORNL3
Lunds Universitets Historiska Museum 
Fältarbetsledare: Bożena Wyszomirska
De första undersökningarna, som ägde rum 
1977, omfattade utgrävning av dubbelgrav med 
rödockra. Under 1985 undersöktes 38 m2 med 
två härdar och fynd i kulturlager. Boplatsläget 
indikerar bosättning invid en havslagun under ti- 
digneolitisk tid.
FYND: trattbägarkeramik, skivyxor, benharpu- 
ner, fintandade ljusterspetsar, tvärpilar m m. 
DATERING: tidigneolitikum C — mellanneoli- 
tikum I, trattbägarkultur.

HEDESKOG A SN, LILLA TVÄREN 
Lunds Universitets Historiska Museum 
Fältarbetsledare: Ingmar Billberg
Undersökningen genomfördes inom Ystadspro- 
jektets delprojekt B5. Undersökningen ingår i 
den del av projektet som behandlar den medelti
da byns etablering och vidare utveckling. Vid 
undersökningar 1976 påträffades en välbevarad 
gårdsanläggning från 1200-1300-talet. Vid årets

undersökning kunde delar av en enligt kartmate
rial från 1763 känd gård undersökas. Förutom 
material och konstruktioner från 1600-1700-ta- 
len påträffades också material från hög- och tidig 
medeltid. Husrester i form av sylstenar och 
stolphål samt avfallsgropar undersöktes. Det 
tillvaratagna djurbensmaterialet kommer att ge
nomgå en osteologisk analys. Material för mak
rofossil och pollenanalys tillvaratogs.
FYND: keramik, djurben, mynt, metallföre
mål.
DATERING: 1000/1100-1600/1700-tal.

LUND, KV S:T CLEMENS 9 M FL 
Kulturen
Fältarbetsledare: Torvald Nilsson
Undersökningen omfattade fortsättning på kyr
kogårdar som till stora delar undersökts under 
en följd av år. Förutom gravar, såväl med som 
utan kistor, dokumenterades en ränna, 1200- 
1300-tal och några recenta brunnar.
FYND: A-gods, B I-gods, BII-gods, C-gods, 
taktegel, järngryta, golvtegel (glacerat), bryne, 
sax, kopparbleck, sågat horn och ben, knivskaft 
av horn, nyckel, knivslida, läder med dekor, de
gel (fragm).
DATERING: 1000-1500-tal.

LUND, KV GALTEN 26 
Kulturen
Fältarbetsledare: Torvald Nilsson
Undersökningen skedde i samband med nybygg
nation. Påträffade anläggningar, 12 st, utgjordes 
av brunnar, lergolv, syllstensrader, härdar och 
gropar. Lämningarna var av rudimentär art.

FYND: A-gods (mynningar, bottnar, bukskär
vor, bottnar med märke), B I-gods, BII-gods, C- 
gods, deglar (fragm), ”vinare”, ljushållare, 
kammar (dubbelsken-, dubbelhel-, enkelsken, 
långtands-), brynen, isläggar, knivar, sländtris- 
sor, sågat ben och horn, bärnsten, nålar av horn 
och ben, fiskekrokar, nycklar, slagg, beslag av
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brons, beslag av järn, täljsten, rembeslag med 
silverinläggningar, doppsko, ugnsraka. 
DATERING: 1000-1100-tal.

LUND, KV REALSKOLAN 1 
Kulturen
Fältarbetsledare: Torvald Nilsson
Snitt genom stadens vallgrav på grund av ny
byggnation.

FYND:-
DATERING: 1200-tal.

LUND, KV SJÄLABODARNA 11 
Kulturen
Fältarbetsledare: Torvald Nilsson
Med anledning av nybyggnation undersöktes 
den del av exploateringsytan där kulturlager 
fanns bevarade. Här anträffades ett antal frag
mentariska lergolv och härd- respektive ugnsan- 
läggningar, i tre fall med bevarade glödkärl. 
Dessutom påträffades ett mindre antal brunnar 
och gropar.

FYND: A-gods (mynningar, bottnar, krukskär- 
vor, bottenmärke, glödkärl, lock), B I-gods, 
BH-gods, C-gods, kvarnsten, bryne, sågat horn 
och ben, kammar (långtands-, skenor-,), söl ja 
med rembeslag (brons), bronsbleck, sländtrissa, 
spelpjäs, knivar, kamfodral, nålar (ben och 
horn), bronstråd, syl (järn), nycklar, söl ja 
(järn), spjutspets, bultlås, stylus, glas, ”vinare”, 
vävtyngd, hästsko, söm, slagg, sporre. 
DATERING: 1000-tal.

LUND, KV ÖSTERTULL 30 
Kulturen
Fältarbetsledare: Torvald Nilsson
Undersökningen utfördes i samband med ny
byggnation. De översta kulturlagren var ostrati- 
fierade. Därunder kom två lager med fragmen
tariska lergolv och syllstenar. I anslutning till ler-

golven påträffades gropar med bronssmältor och 
en härd med glödbevarare. Fynden i groparna 
ger en antydan om tillverkning av trefotsgrytor 
av brons. Övriga anläggningar bestod av recenta 
gropar och en brunn.

FYND: A-gods (bottnar), B I-gods, BH-gods, 
C-gods, knivar, nålar av brons, järn, slagg, kam
mar (enkelsken-, dubbelsken-, långtands-, dub- 
belhel), krokar, golvtegel (glacerat), ring av 
järn, nålhus av brons, bryne, grythank, hästsko, 
mynt, sågat horn och ben, bronsgryta (fragm), 
pärla, sisare, krampa, gångjärnsstaplar, mejslar 
av järn.
DATERING: 1100-tal.

MALMÖ, KV BALTZARSGATAN, 
FORNL 20 
Malmö Museer
Fältarbetsledare: Raimond Thörn
Antikvarisk kontroll vid gatuschakt för avlopps- 
kontroll. Gator och förmodad bodbebyggelse 
dokumenterades.
FYND: keramik.
DATERING: 1400/1500-tal.

MALMÖ, KV BLOMMAN, FORNL 20 
Malmö Museer
Fältarbetsledare: Barbro Lindahl
I samband med iordningställande av gårdsområ- 
de påträffades produktionsrester efter en kruk- 
makarverkstad.
FYND: felbränd keramik.
DATERING: mitten av 1700-talet.

MALMÖ, CLAUS MORTENSSONS HUS, 
FORNL 20 
Malmö Museer
Fältarbetsledare: Anders Reisnert
I samband med ombyggnad och renovering av 
korsvirkeshus vid hörnan B altzarsgatan - Kalen-
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degatan gjordes arkeologiska undersökningar 
och övervakning i samband med att bottenvå
ningens golv grävdes ut. Spår av ursprungliga 
väggar och golvnivåer konstaterades. Fynd av 
efterreformatoriskt material tillvaratogs. Ca 40 
kvm grävdes. Ingen steril botten framtogs varför 
endast de övre kulturlagren kom att beröras.

FYND: -
DATERING: 1600-1700-tal.

MALMÖ, KV FERSEN 1, FORNE 20 
Malmö Museer 
Fältarbetsledare: Billy Nielsen
Inför ombyggnad i äldre befintlig byggnad ge
nomfördes en provgrävning. Två provgropar 
2x1 m grävdes till bottensanden. Profilritningar 
uppritades och bl a kunde medeltida kulturlager 
och bebyggelserester konstateras. Därpå följde 
en antikvarisk kontroll då endast ca 0,80-1,00 m 
av de översta fyllnadslagren bortschaktades. 
Därefter utfördes dokumentation i form av plan
ritning samt profilritningar.

FYND: keramik, äldre och yngre rödgods. 
DATERING: 1300-tal-1700-tal.

MALMÖ, FOSIE OCH LOCKARPS SNR, 
KV BRONSDOLKEN 7, FORNL 64 
Malmö Museer
Fältarbetsledare: B-A Samuelsson
Den undersökta ytan omfattar ett gravfält från 
vikingatid där hittills tio gravar utgrävts. Dess
utom tillkommer två boplatsområden där det 
ena är undersökt och det andra återstår. Detta 
område anknyter till tidigare grävningar i kv 
Bronsdolken, där ett boplatsområde från yngre 
bronsåldern undersöktes.
FYND: järnknivar, spelbrickor i gravarna. 
DATERING: 900-1000-tal.

Undersökningen utfördes med anledning av pla
nerad byggnation. Sammanlagt framkom 290 
anläggningar av vilka 158 undersöktes 1985. An
läggningarna koncentrerades till två höj dpartier 
på tomten, dels ett boplatsområde med kulturla
ger, stolphål, härdar och gropar, dels delar av ett 
brandgravfält. Boplatsområdet har fynddaterats 
till mellanneolitikum. Brandgravfältet sträcker 
sig söder om tomtgränsen, där tidigare arkeolo
giska undersökningar utförts (Ljungbacka, Ma- 
riedal 1976). Gravarna har fynddaterats till yng
re bronsåldern och järnåldern.

FYND: bearbetad flinta, keramik, ben, brända 
ben, träkol.
DATERING: mellanneolitikum - yngre brons
åldern/järnåldern.

MALMÖ, FOSIE OCH LOCKARPS SNR,
KV BRONSDOLKEN 11, ETAPP I
Malmö Museer
Fältarbetsledare: Liselotte Israelson

MALMÖ, FOSIE OCH LOCKARPS SNR, 
KV BRONSDOLKEN 19 
Malmö Museer
Fältarbetsledare: Håkan Assarsson

Undersökningen är förorsakad av markexploa
tering för industribyggnation. Anläggningarna 
framkom vid matjordsavbaningen. Ca 150 an
läggningar påträffades. Materialet omfattar bo
platslämningar bestående av härdar, härdgro
par, gropar, gropsystem samt långhusbebyggel
se. Boplatsen fortsätter norr och söder om ex
ploaterad yta.

FYND: flinta, ben, keramik.
DATERING: yngre bronsåldern - äldre järnål
dern.

MALMÖ, KV FRANS SUELL NR 16, 
FORNL 20 
Malmö Museer 
Fältarbetsledare: Jan Persson
Nybyggnad av kontorshus. Under urschaktning 
av tomten konstaterades att föregående bygg-
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Fig 20. Långhus från romersk järnålder från kv Bronsdolken 19 i Malmö. Huset var väst-östligt orienterat med 
en dragning åt västnordväst-östsydöst. Långhuset var 21 meter långt och 6 m brett. Bredast i den centrala delen. 
Långsidorna var svagt böjda. Avståndet mellan de två inre takbärande stolpraderna var knappt 2 meter. Foto Hå
kan Assarsson, Malmö Museer.
Longhouse from the Roman Iron Age.

Fig 21. Plank och stolpar till 1300-tals källare i kv Gråbröder i Malmö. Till vänster i bilden skymtar källarnedgång
en. Foto Tommy Nyberg, Malmö Museer.
Planks and posts from a 14th century cellar.



nads grundmurar varit ovanligt kraftiga och att 
källargrävningen för denna byggnad berört ett 
större område än själva huskroppen. Inga intak
ta kulturlager fanns kvar. Någon säker övergång 
mellan bottensand och kulturlager fanns ej. To
talt undersöktes sex anläggningar. Samtliga var 
nergrävda i bottensanden. De flesta var ordinära 
gödselfyllda gropar. I de fall de var daterbara ge
nom keramikfynd stammar de från 1300-talet.
FYND: keramik.
DATERING: 1300-tal.

MALMÖ, FÖRENINGSGATAN, 
FORNL 20 
Malmö Museer
Fältarbetsledare: Tommy Nyberg
Den antikvariska kontrollen utfördes på grund 
av omläggning av befintliga huvudledningar för 
vatten och avlopp i Föreningsgatan, i sträckning
en mellan Bolagsgatan/Mjölnaregatan och Nor
ra Skolgatan. (Under år 1982 gjordes liknande 
arbeten i Föreningsgatan, i sträckningen direkt 
väster om den för år 1985 aktuella. Därvid på
träffades en nivå av en väg med beläggning av te
gelkross. Denna vägsträckning, daterad till se
nare delen av 1500-talet eller början av 1600-ta- 
let, har löpt i ungefär västsydväst-ostnordostlig 
riktning från nuvarande Triangeln mot Lund.) I 
samband med schaktningsarbetena under 1985 
påträffades rester av en sådan tegelkrosslägg- 
ning endast i partiet längst mot nordost. För öv
rigt kunde konstateras att det tidigare varit våt
mark i området för schaktets sydvästra begräns
ning, samt att det öster om detta vattensjuka 
parti legat en höjdsträckning. Landsvägen (väg- 
sträckningen) har legat norr om det aktuella 
schaktet.
FYND: keramik, rödgods och stengods (1600- 
tal?), textilfragment.
DATERING: 1600-1700-tal.

Undersökningen utfördes eftersom delar av 
tomt nr 2 i kv Gråbröder skulle exploateras i 
samband med nybyggnation. Kvarteret ligger in
om det medeltida stadsområdet. Endast tomtav
snittet mot Västergatan undersöktes under hös
ten 1985. Lerbottnar, vilka i huvudsak kan date
ras till 1200-talet framkom i de centrala delarna 
av undersökningsområdet. På östra sidan om 
partiet med lerbottnarna framkom en källare 
från slutet av 1300-talet. Källarväggen utgjordes 
av ca 0,15 m tjocka stolpar med utanförliggande 
plank. Fynd av bl a mynt och keramik, äldre röd
gods BII och stengods. Väster om avsnittet med 
lerbottnarna framkom delar av en stenkällare, 
vilken kunde dateras till 1500-tal. Fynd av kera
mik, yngre rödgods, BII b, stengods, Jydepotta.

FYND: mynt, keramik, äldre och yngre röd
gods, svartgods, yngre stengods, metall etc. 
DATERING: 1200-1500-tal.

MALMÖ, KV GRÅBRÖDER TOMT 2,
FORNL 20
Malmö Museer
Fältarbetsledare: Tommy Nyberg

MALMÖ, KV GYLLENSTJÄRNA, 
FORNL 20 
Malmö Museer
Fältarbetsledare: Lena Lindgren-Hertz
Exploateringsgrävning på grund av nybygge. 
Vid undersökningen påträffades hus med ler- 
golv och flätverksväggar, partiellt nergrävda i 
steril sand, daterade till 1300-tal, och kupolfor- 
mad bakugn med framförliggande arbetsyta 
byggd i tegel, bevarad i sju skift. Stenläggning i 
anslutning till denna. Datering till 1500-1600- 
tal.
FYND: keramik, mynt, järn.
DATERING: 1300-1600-tal.

MALMÖ, KV HANS MICKELSEN NR 5, 
FORNL 20 
Malmö Museer 
Fältarbetsledare: Jan Persson
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Undersökningen föranledd av nybyggnation. 
Av tomtens ca 600 kvm var 524 kvm störda ner 
till bottensanden genom källarbyggnader. Re
sterande 76 kvm bestod av ett 0,7 m tjockt kul
turlager med 17 lerbottnar och två ugnar. An
läggningarna var nergrävda i eller genom det ur
sprungliga vegetationslagret. Under vegeta
tionslagret kom skilda transgressionsgränser vil
ket tyder på strandmark. Bland fyndmaterialet 
fanns importkeramik.

FYND: keramik.
DATERING: 1200-talet.

MALMÖ, KV HUMLE, FORNL 20 
Malmö Museer
Fältarbetsledare: Jörgen Kling

Anledning till undersökningen var nybyggna
tion. Kv Humles södra delar undersöktes arkeo
logiskt år 1977, då man bl a påträffade medeltida 
bebyggelserester samt stadens äldsta stadsgrav 
från 1300-talet. Stora delar av det aktuella områ
det saknade egentliga kulturlager på grund av 
recenta källarnedgrävningar. I den orörda delen 
av undersökningsområdet påträffades ett rase
ringslager vars keramikfynd visar på 1600-1700- 
tal. Lagret härrör troligen från det ”Corps de 
garde” som byggdes under 1600-talet. Under ra
seringslagret kom ett ca 1 m tjockt lerigt lager 
med rödgodskeramik som kan dateras till 1400- 
tal. Ytterligare humösa sandlager framkom ned 
till bottensanden.
FYND: keramik.
DATERING: 1400-1700-tal.

MALMÖ, KV HÖGVAKTEN, FORNL 20 
Malmö Museer
Fältarbetsledare: Raimond Thörn

Den antikvariska kontrollen föranleddes av has
tigt påkallad avloppsgrävning. Två källare fram
kom. Den äldre var uppbyggd av gråsten och te
gel. Källartrappa och två kullerstensgolv konsta
terades. Den yngre källarens renässansförband

bildade tegelmurar som vilade på kraftiga 
grundstenar.

FYND: tegel, astrak (golvplattor av tegel), krit
pipor, keramik.
DATERING: 1500-tal/1600-tal.

MALMÖ, KALENDEGATAN,
FORNL 20 
Malmö Museer
Fältarbetsledare: Jörgen Kling
Undersökningen utfördes i samband med om
läggning av VA-ledningar. Området ligger inom 
Malmös medeltida stadsområde. I detta fall var 
det främst tidigare gatunivåer som kunde för
väntas framkomma. I det syd-nordliga schaktet 
var det endast den östra profilväggen som kunde 
undersökas då den västra var skadad av recenta 
nedgrävningar. Två, möjligen tre gatunivåer i 
nord-sydlig riktning kunde urskiljas. Förutom 
dessa gatunivåer bör det ha funnits yngre gator, 
men på grund av senare tiders markingrepp be
stod de övre delarna, calm från nuvarande ga
tunivå, av påförd sand. Ej heller var det möjligt 
att dokumentera de äldsta gatunivåerna då 
schaktningen endast utfördes till den nivå som 
var nödvändig för rörnedläggningsarbetet. I det 
äldsta dokumenterade lagret påträffades kera
mik som kan dateras till slutet av 1300-tal - bör
jan av 1400-tal. De övriga gatunivåerna kunde 
med hjälp av keramik dateras till 1400-1500-tal 
respektive 1500-1600-tal.
FYND: keramik.
DATERING: 1300- till 1600-tal.

MALMÖ, KUNGSPARKEN, FORNL 20 
Malmö Museer 
Fältarbetsledare: Billy Nielsen
I samband med anläggandet av VA-ledning rita
des profiler och bl a kunde en del av vallgraven 
från 1600-talet dokumenteras.
FYND: keramik.
DATERING: 1600-tal.

356



Inför tillbyggnad till äldre befintlig byggnad ge
nomfördes en provgrävning. Dessutom utfördes 
antikvarisk kontroll i samband med grundlägg
ning för tillbyggnaden. I huvuddrag ritades pro
filer samt bottenplan. Det senare grävdes också 
ut och bl a kunde sex lerbottnar dokumenteras.

FYND: keramik, äldre och yngre rödgods. 
DATERING: 1300-tal-nyare tid.

MALMÖ, KV LILJAN 2, FORNL 20
Malmö Museer
Fältarbetsledare: Billy Nielsen

MALMÖ, OXIESN,
DEL AV TOMT 16:15,1 
Malmö Museer
Fältarbetsledare: Billy Nielsen
Inför nybyggnation genomfördes en provgräv
ning för att konstatera eventuella fornlämningar 
inom området. Området är beläget nära känd 
gravhög. Undersökningen omfattade upptagan
de av schakt och dokumentation i form av plan
ritning samt delundersökning av anläggningar. 
Bland anläggingarna kunde bl a konstateras föl
jande fornlämningstyper: gropar, härdar, kok
gropar och kulturlager. Totalt framkom 25 an
läggningar.

FYND: keramik, flintredskap.
DATERING: yngre bronsåldern.

MALMÖ, KV S:T GERTRUD,
FORNL 20 
Malmö Museer
Fältarbetsledare: Raimond Thörn
På grund av nybyggnation inom det medeltida 
stadsområdet utfördes en arkeologisk undersök
ning. Undersökningen påvisade gator och hus 
grupperade i fyra stycken, på varandra följ ande, 
faser. Av husen återstod lergolv och syllstenar. I 
anslutning till ett av husen framkom en bakugn.

FYND: keramik, ben, järn, mynt, textil, läder. 
DATERING: 1300-tal.

MALMÖ, SEGEVÅNGSGÅRDEN 
Malmö Museer 
Fältarbetsledare: Billy Nielsen
Inför nybyggnation av bostadsområde genom
fördes en provgrävning samt en delundersök
ning utifrån denna och tidigare utförd fosfatkar
tering. Området är beläget nära Segeån. Boplats 
och kulturlager dokumenterades. Sammanlagt 
framkom 124 anläggningar.

FYND: redskap av flinta.
DATERING: yngre stenåldern/bronsåldern.

MALMÖ, KV TRIANGELN, FORNL 20 
Malmö Museer
Fältarbetsledare: Jörgen Kling
Undersökningen omfattade kv Falken och Kani
nen (Triangeln) och föranleddes av blivande ny
byggnation inom området. Området ligger utan
för det medeltida Malmös stadskärna. Området 
var av intresse främst därför att det i skriftliga 
källor omnämnda "övre Malmö” kunde vara be
läget inom undersökningsområdet. Denna 
bondby omnämns första gången år 1170. Byn 
existerade fram till 1300-1400-talet, då den för
svinner ur de arkivaliska källorna. De daterbara 
fynd som framkom, keramik, kakel och kritpi
por, visar dock på 1600-tal eller yngre. Kulturla
ger saknas helt. De anläggningar som påträffa
des bestod av två brunnar av trä samt trävatten
ledningar. Samtliga anläggningar kan dateras till 
1600-1700-tal.

FYND: keramik.
DATERING: 1600-1700-tal.

MALMÖ, TYGELSJÖ SN, FODRET 
Malmö Museer
Fältarbetsledare: Jörgen Kling
Med anledning av kommande byggnation utför
des provundersökning. Tygelsjöområdet har ti
digare undersökts, både i den medeltida bykär
nan och omgivande områden, med positiva re
sultat. Området indelades i två delar varav den
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Östra (etapp I) är aktuell för den tidigare nämn
da nybyggnationen och den västra delen (etapp 
II) är planerad för framtida byggnation. Förhi
storiska anläggingar påträffades endast inom 
den västra delen. Nämnas bör att denna del visar 
på förhöjda fosfatvärden, något som kan indike
ra en möjlig boplats. Anläggningarna bestod av 
tre gropar varav två innehöll keramik av allmän 
och grov karaktär, som kan dateras från senneo- 
litikum till vikingatid. Profileringen av bottenbi
tarna tyder dock på en datering till yngre järnål
dern.

FYND: keramik.
DATERING: yngre järnåldern.

MALMÖ, TYGELSJÖ SN, KRISTINERO 
Malmö Museer
Fältarbetsledare: Jörgen Kling
Anledning till provundersökningen var mark
exploatering för villabebyggelse. Undersök
ningen utfördes inom gränserna för den medelti
da byn. Sammanlagt tre provschakt lades ut in
om det ca 1 240 kvm stora området. Förutom de 
keramikfynd från 1800-1900-tal som kom i sam
band med en ytligt liggande stenläggning, fanns 
ett sotigt golvlerlager, med en keramikhänkel 
som kan dateras till 1200-1300-talet. Fynden vi
sar på bebyggelserester som kan dateras ned till 
medeltid. Profilen visar, med övriga lerlager, 
grundstenar och den brända lerkliningen att 
platsen använts under olika tider. I ett av lerlag
ren påträffades keramik som kan dateras till 
1600-tal. Det äldsta lagret ovan bottenleran be
stod av ett antal stolphål, vilka saknade daterba- 
ra fynd.
FYND: keramik.
DATERING: mitten av 1200-talet och framåt.

MALMÖ, KV UTANVERKET,
FORNE 20 
Malmö Museer
Fältarbetsledare: Raimond Thörn 
Schaktning för husbygge på platsen för befäst-

ningsanläggning. Vid undersökningen doku
menterades partier av en ravelin.

FYND: kritpipor, glas, mynt, kvarnstenar, hu
manben.
DATERING: 1688.

MALMÖ, ÄNGDALA 
Malmö Museer
Fältarbetsledare: Elisabeth Rudebeck

Anledning till undersökningen var utvidgning av 
kritbrytning av Malmökrita AB:s kritbrott. Om
rådet kallas Ängdala område B:2 1985 och an
sluter till det område B som undersöktes år 
1983-84. Området var trekantigt och mätte 
56x70x92 m och utgjordes före undersökning
en av åkermark. Det var relativt plant och belä
get på mellan 24 m ö h och 24,50 m ö h. Inom den 
avbanade ytan framkom 84 anläggningar. An
läggningstyper: Stolphål 24; Gropar 8; Härdar/ 
härdrester 18: Härdgropar 3; Kokgropar 2; 
Gård/kokgrop 2; Sotlager 2; ”Gruvförsök" 2; 
Flintgruvor 3; Kulturlagerrester 23; Kulturlager 
1; Sänka med artefaktinblandning 1; Antal date
rade anläggningar 12 st.

FYND: slagen flinta, bl a 1 tunnackig oslipad 
flintyxa, skrapor, borr, tvärpilar, ythuggen 
spets, spånkniv (lövkniv), förarbeten (totalt 
120,806 kg), keramik: rabbad, knoppornerad, 
streckornerad, pinnsticksornerad, tvärsnodds- 
ornerad, lerskivor, bit av lerlock(?), bit med 
hank; (totalt = 10 kg). Ben: 908 kg. Horn: horn
yxa med borrat skafthål. Bränd lera 1,195 kg. 
Slagg 292 g.
DATERING: tidig neolitikum (eventuellt sen- 
neolitikum/äldre bronsåldern, yngre bronsålder).

NORRA ÅSUMS SN, STG 2232/ 
FREDSKOGSVÄGEN 25 
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län 
Fältarbetsledare: Carl-Fredrik Beijer

Undersökningen genomfördes i samband med 
markarbeten för nybygge. Inom det aktuella 
området togs tre provschakt upp med grävma-
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skin. I schakten påträffades tre härdar. Lager
följden bestämdes enligt följande: grästorv, 
matjordslager, steril sand. Den sterila sanden 
var uppblandad med frostsprängd flinta och ste
nar. Anläggningarna var placerade i den sterila 
sanden.
FYND: -
DATERING: förhistorisk tid.

OSBY SN, BRUNKELSTORP 
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län 
Fältarbetsledare: Ingela Klasson
Undersökningsområdet ligger i närheten av 
R107, R109 och R110 i Osby sn. Vid om- och 
nybyggnad av högspänningslinje i Brunkelstorp 
utfördes därför antikvarisk övervakning vid 
grävning av åtta stolphål. En härd samt ett kul
turlager, ca 0,1 m tjockt, påträffades. Avsakna
den av fynd gör en datering mycket svår. Det går 
bara att påvisa förekomsten av troligen förhi
storiska lämningar.

FYND: - 
DATERING: -

SIMRISHAMN, KV KVARNHEJDAN 1 
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län 
Fältarbetsledare: Eva Arvidsson
Kvarteret Kvarnhejdan ligger inom det medelti
da stadsområdet i Simrishamn. Med maskin 
upptogs 1 m breda schakt fördelade över hela 
tomten. Under ett humuslager, vilket innehöll 
enstaka medeltida keramikbitar, vidtog flygsand 
inom hela tomten. Under flygsanden framkom 
ett starkt humöst och delvis sotigt kulturlager. 
Detta sträckte sig över större delen av tomten. 
Det var endast i den nordöstra delen som kultur
lagret ej fanns. Skörbränd sten och sot framkom 
framför allt i den norra delen. Under kulturlag
ret fanns i den norra delen ytterligare flygsand, 
medan det i den södra delen påträffades rent 
morängrus. Kulturlagret är till största delen helt 
bevarat under flygsanden. Schakten grävdes ner 
till kulturlagret och endast på mindre partier ge-

nomgrävdes detta. Byggnader med källare eller 
djupa grundläggningar har ej funnits inom kvar
teret.
FYND: en tvärpil, flintavslag, keramik. 
DATERING: atlantisk tid, tidigneolitikum?.

SKANÖR, HAMNGATAN
Skånes hembygdsförbund, Malmöhus län
Fältarbetsledare: Karna Jönsson,
Aina Mandahl
Undersökningen föranledd av att Sydkraft äm
nade bygga en transformatorstation på platsen. 
Medeltida kulturlager påträffades med bl a röd
gods och en del A Il-gods. I det äldsta lagret från 
1100-1200-talet påträffades lerbottnar, vilka 
troligen representerar en säsongsmässig fiskeri- 
verksamhet.
FYND: keramik, rödgods, All-gods. 
DATERING: 1100-1200-tal.

SKANÖR, SKANÖR 6:118
Lunds Universitets Historiska Museum
Fältarbetsledare: Lars Ersgård
Undersökningen, som företogs i forskningssyf
te, omfattade sammanlagt sju provschakt på en 
strandvall, vilken löper utmed västra delen av 
Falsterbohalvön mellan Skanör och Falsterbo. 
Målsättningen var att klargöra förekomst och 
datering av eventuella medeltida kulturlager i 
detta dittills arkeologiskt outforskade område. 
Sex av provschakten innehöll kulturlager, vilka 
kunde dateras till perioden 1000-tal-1300-tal.
FYND: keramik, järnföremål, sigillstamp. 
DATERING: 1000-tal-1300-tal.

SKANÖR, SKANÖR 46:11
Skånes hembygdsförbund, Malmöhus län
Fältarbetsledare: Carl-Axel Mildner
Undersökningen föranleddes av nybyggnation 
av garage. I schaktet påtäffades ett ca 0,5 m

359



tjockt kulturlager. En keramikskärva av typ 
yngre svartgods påträffades i lagrets nedre del. 
Skärvan dateras till 1200-1300-tal.
FYND: keramik.
DATERING: 1200-1300-tal.

SKÅRBY SN, GUSSNAVA 1:33,1:34,1:35 
Lunds Universitets Historiska Museum 
Fältarbetsledare: Johan Callmer
Inom ramen för projektet Kulturlandskapet 
6000 år undersöktes delar av ett större fosfatom
råde i anslutning till Gussnava historiska by
tomt. Kulturlager från vikingatid (sen?) och äld
re medeltid provundersöktes.
FYND: keramik, järnföremål.
DATERING: (sen?) vikingatid och äldre me
deltid.

SKÅRBY SN, SKÅRBY 3:6, 18:2 
Lunds Universitets Historiska Museum 
Fältarbetsledare: Johan Callmer

Inom ramen för projektet Kulturlandskapet 
6000 år undersöktes delar av ett större fosfatom
råde i anslutning till Skårbys historiska by tomt. 
Kulturlager från sen vikingatid, möjligen även 
äldre, samt från äldre medeltid provundersök
tes.

FYND: keramik, järnföremål, slagg. 
DATERING: sen vikingatid och yngre.

ST KÖPINGE SN, KABUSA 4:13 
Lunds Universitets Historiska Museum 
Fältarbetsledare: Per Karsten

Undersökningen företogs inom ramen för Ystads- 
projektet, delprojekt B3. Platsen förundersök
ningen är upptagen som nr 8 i provundersök
ningsprogram för St Köpinge sn. Undersökning
en företogs med anledning av flygfotoindikatio- 
ner som kan tolkas som spåren efter en ca 70 m

lång skeppssättning. Platsen för undersökningen 
är en starkt markerad höjd väl synlig från havet, 
i anslutning till desk Tornhögarna. Begräsning- 
en för den förmodade skeppssättningen kunde 
spåras genom skiftningar i vegetationen. Två 
schakt, 0,60x4 m, togs upp i den södra begräns- 
ningslinjen. I schakten framkom dels stora ste
nar i rubbat läge, dels nedgrävningar som kan 
vara spår efter borttagna stenar och dels sotla
ger.

FYND:- 
DATERING: -

ST KÖPINGE SN, KABUSA 28:3, 
NORDVÄST OM 7:2 
Lunds Universitets Historiska Museum 
Fältarbetsledare: Mats Riddersporre
Undersökningen företogs inom ramen för Ystads- 
projektet, delprojekt B3. Platsen förundersök
ningen är upptagen som nr 5 i provundersök
ningsprogram för St Köpinge sn. Undersökning
en företogs med anledning av det bebyggelsein- 
dicerande marknamnet Tofterna samt förhöjda 
fosfatvärden. Syftet var att söka efter yngre järn- 
åldersbebyggelse i anslutning till Kabusa bykär
na. Undersökningsplatsen ligger på en markant 
höjdsträckning i närmast nord-sydlig riktning 
och omedelbart öster om det kända bebyggelse
läget för Kabusa by. Inom Toftområdet upptogs 
fyra parallella sökschakt med 30-40 meters 
längd, samt en yta mellan två av schakten. Un
der grässvålen och matjord vidtog steril sand. I 
delar av schakten fanns däremellan ett lager kul
turjord som innehöll enstaka bitar av yngre röd
gods och tegel. I bottensanden dokumenterades 
72 st anläggningar varav merparten stolphål. 
Fynden av keramik daterar förmodligen huvud
delen av bebyggelselämningarna till övergången 
vikingatid-tidig medeltid. I ett par diffusa an
läggningar framkom även keramik från yngre 
stenålder. Bebyggelseområdet sträcker sig an
tagligen vidare söderut in på fastigheterna 7:2 
och 7:3, i anslutning till den tidigare bykärnan. I 
ett separat schakt omedelbart nordost om be
byggelsen framkom inga anläggningar.

FYND: keramik, yngre rödgods, tegel. 
DATERING: yngre stenålder, vikingatid-tidig 
medeltid.
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Undersökningen företogs inom ramen för Ystads- 
projektet, delprojekt B3. Området för under
sökningen är upptaget under nr 10 i provunder
sökningsprogram för St Köpinge sn, men berör 
även nr 5 och 9. Undersökningen företogs med 
anledning av det äldre marknamnet Snäckedal 
(snäcka är beteckningen på ett vikingatida 
skepp). Syftet var att utröna förutsättningarna 
för en vikingatida hamn-/varvsanläggning i an
slutning till Kabusaån. Området utgörs av ett 
lågt liggande parti väster och nordväst om plat
sen för Kabusa by. Undersökningen bestod av 
sex smärre sökschakt, 5-22 m, spridda över om
rådet. Undersökningen visar att stora delar av 
området utgörs av en tidigare okänd mosse. 
Några spår av mänsklig verksamhet kunde inte 
dokumenteras i de begränsade schakten. En 
fortsatt undersökning förutsätter utredning av 
mossens utbredning och ålder.
FYND: - 
DATERING: -

ST KÖPINGE SN, KABUSA 28:3,
VÄSTER OM 7:2
Lunds Universitets Historiska Museum
Fältarbetsledare: Mats Riddersporre

ST KÖPINGE SN, KABUSA 28:3, 
SÖDER OM 7:3
Lunds Universitets Historiska Museum 
Fältarbetsledare: Per Karsten,
Barbro Lindahl-Jensen
Undersökningen företogs inom ramen för Ystads- 
projektet, delprojekt B3. Platsen för undersök
ningen är upptagen som nr 1 i provundersök
ningsprogram för St Köpinge sn och är belägen 
på Kabusa skjutfält. Undersökningen företogs 
med anledning av förhöjda fosfatvärden, runda 
flygfotoindikationer, förhöjningar i terrängen 
samt det gamla marknamnet Kullåckrarna. Ca 
200 m norr om området ligger en ev bronsålders
hög - fornl nr 34, synlig som en svag förhöjning 
i terrängen. Undersökningsplatsen ligger på en 
höjdsträckning som idag utgör betesmark. Mar
ken har tidigare varit åker. Undersökningen pla
nerades så att provschakt kom att beröra såväl 
fosfatkoncentration som flygfotoindikation och

en terrängförhöjning. I två provschakt avlägsna
des grässvål och matjord ned till steril mark, 
med hjälp av grävmaskin. I schakten, som löpte 
i nord-sydlig riktning, utgjordes den sterila 
marken av omväxlande sand, mo och moränle
ra. De flesta anläggningarna var diffusa färg- 
ningar och smågropar. Inga daterande fynd 
framkom. Ett par anläggningar innehöll so tig 
och skörbränd sten. Några spår efter bortodlade 
gravanläggningar kunde ej dokumenteras.
FYND: - 
DATERING: -

ST KÖPINGE SN, KABUSA 28:3, 
SÖDER OM 7:4
Lunds Universitets Historiska Museum 
Fältarbetsledare: Barbro Lindahl-Jensen
Undersökningen företogs inom ramen för Ystads- 
projektet, delprojekt B3. Platsen för undersök
ningen är upptagen som nr 4 i provundersök
ningsprogram för St Köpinge sn och är belägen 
på Kabusa skjutfält. Undersökningen företogs 
med anledning av dels de äldre marknamnen 
Båtkullstofterna och Bådakullsbacken som kun
de tyda på grav/gravfält eller kopplas till en upp- 
dragsplats för fartyg, dels av en högmarkering i 
äldre kartmaterial, dels höga fosfatvärden. Un
dersökningsplatsen ligger på västsluttningen av 
en större flack höjdsträckning och med våtmar
kerna kring Kabusaån väster därom. Undersök
ningen planerades så att provschakt lades inom 
fosfatkoncentrationen och berörde en större, i 
markytan synlig, ränna som löper från våtmar
ken upp mot torrare parti (båtlänning?). I sam
manlagt fyra sökschakt avlägsnades grässvål och 
matjord ned till steril mark. Under matjorden 
vidtog steril sand. Sammanlagt dokumenterades 
17 anläggningar, däribland stolphål och kokgro
par, samt den 18,5 m breda rännan. Rännans la
gerbild var svårtolkad och dess bildning och da
tering kunde inte klargöras. Inga daterande fynd 
framkom. Några spår av gravar kunde inte do
kumenteras i schakten.
FYND: - 
DATERING: -
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Undersökningen företogs inom ramen för Ystads- 
projektet, delprojekt B3. Platsen för undersök
ningen är upptagen med nr 2 i provundersök
ningsprogram för St Köpinge sn. Undersökning
en företogs med anledning av höga fosfatvärden 
och det äldre marknamnet Högestensåsen (ev 
gravfält). Undersökningsplatsen ligger på en 
svag höjdrygg norr om Hammars backar.
Längs en 60 m lång linje togs 30 borrprover. I två 
av dessa framkom indikationer på ett 0,10-0,15 
m tjockt kulturlager bestående av ett svartbrunt 
humöst lager med sotpartiklar. Genom mindre 
provgropar konstaterades även större stenar i 
botten av lagret. Större stenar förekommer även 
som odlingssten inom skogspartiet.

FYND:- 
DATERING: -

ST KÖPINGE SN, KABUSA 28:3,
SÖDER OM 8:3
Lunds Universitets Historiska Museum
Fältarbetsledare: Per Karsten

ST KÖPINGE SN, KABUSA 28:3, 
HAMMARS BACKAR 
Lunds Universitets Historiska Museum 
Fältarbetsledare: Barbro Lindahl-Jensen

Undersökningen företogs inom ramen för Ystads- 
projektet, delprojekt B3. Platsen för undersök
ningen är upptagen som nr 3 i provundersök
ningsprogram för St Köpinge sn och belägen på 
Kabusa skjutfält. Undersökningen företogs med 
anledning av förhöjda fosfatvärden som ev kan 
avspegla ett tidigmedeltida fiskeläger. Under
sökningsplatsen är belägen längs stranden ne
danför Hammars backar. Området karaktärise
ras av markanta flygsandsbildningar samt ero
sion av strandlinjen genom vind och vatten. 
Sondering med jordborr avslöjade inga spår av 
mänsklig verksamhet under markytan. I ero
sionskanten mot havet, invid ett värn, framkom 
ett sot- och kollager överlagrat av 1 m flygsand. 
Lagret kunde följas ca 17 m österut från värnet. 
Inga fynd gjordes i lagret varför ingenting kan 
sägas om dess ålder eller funktion. Ca 50 m öster 
om värnet framkom en markhorisont överlagrad 
av 5 m flygsand.

FYND: - 
DATERING: -

ST KÖPINGE SN, KABUSA 28:3, 
HOLMAGÅRDEN 
Lunds Universitets Historiska Museum 
Fältarbetsledare: Mats Riddersporre

Undersökningen företogs inom ramen för Ystads- 
projektet, delprojekt B3. Platsen för undersök
ningen är upptagen som nr 9 i provundersök
ningsprogram för St Köpinge sn. Undersökning
en företogs med anledning av hypotesen om en 
tidigmedeltida kungsgårdsanläggning på platsen 
för Holmagården. Undersökningsplatsen består 
av en naturlig backe av moränlera, på alla sidor 
omgiven av lägre delvis sanka partier i anslut
ning till Kabusaån. Grundmurar och stenbro
läggning från den i sen tid rivna Holmagården är 
synliga i markytan. Undersökningen planerades 
så att provschakt kom att beröra backens högsta 
parti och sluttningar ned mot lägre partier. Där
med berördes även resterna av den rivna bebyg
gelsen. Provschakten grävdes med grävmaskin 
och den sentida bebyggelsen dokumenterades 
översiktligt. Undersökningen visar att ev spår av 
en äldre bebyggelse i stor utsträckning kan ha ra
derats ut av den sentida bebyggelsen. Under 
denna, som låg direkt på moränleran, framkom 
ett odaterat stolphål. Undersökningen gav inga 
klara belägg för hypotesen om en tidigare bebyg
gelse på platsen.

FYND: - 
DATERING: -

ST KÖPINGE SN, KÖPINGE 21:2 
Lunds Universitets Historiska Museum 
Fältarbetsledare: Per Karsten
Undersökningen företogs inom ramen för Ystads- 
projektet, delprojekt B3, punkt 31. Platsen lig
ger på en höjdsträckning ca 200 m öster om Nyb- 
roån, inom ett vidsträckt område med höga fos
fatvärden. Detta sammantaget med tidigare un
dersökningar i angränsande områden (Tings
hög) samt lösfynd på platsen utgjorde underla-
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get för provundersökningen. Vid undersök
ningstillfället var endast ett mindre sädstycke 
tillgängligt.
Före utgrävningen var det möjligt att urskilja 
ovala fläckar i sädstycket med betydligt högre 
vegetation. Dessa visade sig senare var vikinga
tida grophus. Sammanlagt avbanades matjords- 
täcket i 10 sökschakt. De tidigare omnämnda 
lösfynden - fibula och svärdshjalt - blev anled
ning till eftersökning av ett eventuellt gravfält 
från yngre järnålder. Det framkom emellertid 
senare, efter utgrävningen, att fynden hade 
gjorts ca 50 m längre norrut. Inga grävningar 
kunde företagas inom den södra delen pga på
lagd slamjord. Vid avbaningen kunde ett bety
dande antal färgningar dokumenteras - ca 500 
st. Kulturlagerrester hade fläckvis bevarats i na
turliga grunda svackor i olika delar av utgräv- 
ningsytan. Fyndmaterialet omspänner hela för
historien - från neolitisk tid till yngre järnålder. 
Spridda flintavslag i matjordsskiktet indikerade 
verksamhet under bondestenålder. Ett antal 
stolphål och gropar kunde även knytas till en bo
sättning under denna tid. Keramik med snör
stämpel placerar fynden i övergången mellan ti
dig- och mellanneolitikum. Fragment av lerski- 
vor hittades i den västra utgrävningsytan - date
rade till MNI1/MNIII.
Intressant är belägget för ett brand- och urne- 
gravfält. Spridda över undersökningsytan kunde 
sju gravar dokumenteras. Urnegravarna pekar 
på en datering till yngre bronsålder.
På den avbanade ytan framkom tre långhus. Av 
dessa var endast ett möjligt att frilägga helt. Det
ta var 34 m långt, med nio par inre takbärande 
stolpar och något svängda väggsidor. Två in
gångar kan konstateras - bägge i husets södra 
vägglinje. Plusets västra del överlagrade delvis 
två andra långhus. Det ena hade bara en nio m 
lång sydlig väggsida bevarad tillsammans med 
två par inre takbärande stolpar. I den ena tak
stolpen påträffades ett nedsatt keramikkärl, för
modligen tillhörande äldre järnålder.
Det andra långhuset, uppmättes till en längd av 
15 meter och en bredd av 6,5 m. Stolphålen var 
stenskodda. I den norra vägglinjen påträffades 
en urnegrav från yngre bronsålder. En kulturla- 
gerrest har stor betydelse för den relativa date
ringen av långhusen. Denna kulturlagerrest - 
med spridda keramikfynd från romersk järnål
der - omger en av de takbärande stolparna till

det sistnämnda långhuset samt överlagras vid de 
två tillfällen av stolphål tillhörande det helt fri
lagda långhuset.
En datering, för det helt frilagda långhuset, till 
vikingatid - omkring år 900 - verkar rimlig. Tre 
grophus påträffades. Dessa låg norr om det vi
kingatida långhuset.
Två av grophusen var ungefär lika stora, medan 
det tredje var mindre. Samtliga grophus kan tol
kas som vävstugor. I ett grophus var fynden av 
vävtyngder kombinerade med sländtrissor, järn
föremål, kamfragment, keramik samt en dräkt
nål av brons. Troligt är att grophusen är samtida 
med långhuset — alla ingående i ett gårdskom- 
plex.

FYND: se ovan.
DATERING: neolitikum - yngre järnålder.

ST KÖPINGE SN, LILLA KÖPINGE 3:15 
Lunds Universitets Historiska Museum 
Fältarbetsledare: Per Karsten
Undersökningen företogs inom ramen för Ystads- 
projektet, delprojekt B3 som en tänkbar plats 
för en äldre bronsåldersboplats (punkt 50). Hö
ga fosfatvärden på platsen är kända. Detta till
sammans med den topografiska belägenheten - 
mellan tre bronsåldershögar - gjorde det tänk
bart att området var lämpligt för bosättning. Vid 
undersökningstillfället var endast ett mindre 
område av höj dryggen tillgängligt pga pågåen
de odling. Matjorden avbanades på ett 325 kvm 
stort område, fördelade på 6 sökschakt. Sam
manlagt dokumenterades 37 anläggningar, var
av 21 tolkades som stolphål, 3 härdar, 3 rännor 
samt 10 gropar av varierande utseende. Inga 
fynd, förutom träkol i härdarna hittades. Det 
undersökta området är troligen att betrakta som 
utkanten på en förhistorisk bebyggelse.
FYND:-
DATERING: förhistorisk tid.

363



Undersökningen företogs inom ramen för Ystads- 
projektet, delprojekt B3, punkt 45. Den topo
grafiska belägenheten, höga fosfatvärden samt 
arkeologiska utgrävningar i angränsande områ
den utgjorde underlaget för provundersökning
en. Sammanlagt avbanades 13 sökschakt med 
8,5 meters mellanrum i nord/sydlig riktning.
Det gick att konstatera två anläggningskoncent- 
rationer. Ritning och utgrävning företogs av de 
anläggningar som bedömdes kunna ge dateran
de fynd. Sammanlagt dokumenterades 363 an
läggningar varav 53 utgrävdes helt eller delvis. 
Fyndmaterialet omspänner tiden neolitikum - 
yngre bronsålder samt yngre järnålder.
I det nordvästra området kunde endast spridda 
anläggningar observeras. Däremot kunde en 
skelettgrav från järnålder dokumenteras. Gra
ven bestod av en nedgravning med en mycket 
tydlig kistfärgning i öst/västläge. I det översta 
gravskiktet observerades ett stort antal skör
brända stenar samt sot och brända ben. Den dö
de är preliminärt bestämd till vuxen man. I den 
dödes bröstregion påträffades ett nålbryne/skif- 
ferhänge samt en järnkniv. Graven uppvisar tyd
liga paralleller med vikingatida kistgravar bl a 
från Omgård på Bornholm. Graven, med dess 
avsaknad av säkra bebyggelsespår, utgör må
hända en del i ett troligt gårdsgravfält.
Två förstörda urnegravar påträffades i områdets 
norra del. Den ena bestod av några större frag
ment av en kärlsida tillhörande en liten urna 
med knoppar och halsringsintryck. Dateringen 
ligger i period V, bronsålder.
I det västligaste schaktet påträffades ett litet runt 
grophus. Fyndmaterialet består av betydande 
delar till ett tunnväggigt keramikkärl samt en 
sländtrissa. Dateringen bör ligga i vendeltid. Ett 
antal grophus från vendeltid/tidig vikingatid har 
tidigare undersökts i närheten. Det är alltså 
högst troligt att en omfattande yngre järnålders- 
bebyggelse står att finna inom detta område.
På höj dryggens västra delar låg ett bälte med 
härdar och på höjdryggens östra centrala delar 
kunde ett antal stolphålsfärgningar följas i fem 
angränsande sökschakt. Det är troligt att det rör 
sig om en långhuskonstruktion. I samma område 
hittades några enstaka keramikskärvor i en grop

ST KÖPINGE SN, LILLA KÖPINGE 9:1
Lunds Universitets Historiska Museum
Fältarbetsledare: Per Karsten

- skärvorna har tydlig neolitisk prägel. Dess
utom hittades ett par skärvor vendiskt svart
gods.
FYND: se ovan.
DATERING: neolitikum - yngre bronsålder, 
yngre järnålder, tidig medeltid.

ST KÖPINGE SN, LILLA KÖPINGE 12:1 
Lunds Universitets Historiska Museum 
Fältarbetsledare: Per Karsten
Utgrävningen företogs inom ramen för Ystads- 
projektet, delprojekt B3, punkt 41. Höga fosfat
värden samt den topografiska belägenheten ut
gjorde underlaget för undersökning. Grässvålen 
avbanades i 5 sökschakt, varav två 100 m långa 
schakt i områdets östligaste del. Sammanlagt do
kumenterades 121 anläggningar. Av dessa var 
sju härdar och kokgropar. Ett stort antal stolp- 
hål kunde beläggas. Koncentrationen av stolp- 
hål i områdets norra del gör möjligheten till fynd 
av huslämningar stor.
Endast sex anläggningar gav fynd i form av kera
mik, lerklining och ett flintavslag. I en härd på
träffades nära 3 kg keramik från åtminstone fyra 
olika kärl. Det rör sig om grova förrådskärl från 
äldre järnålder, förmodligen från tiden kring 
Kristi födelse. Sporadiska fynd av keramik och 
lerkliningsbitar erhölls också i stolphål och gro
par. Keramiken ligger i dessa fall betydligt tidi
gare - i bronsålder, men det finns även små kera
mikbitar som försiktigtvis kan anses vara samti
diga med keramiken från härden.

FYND: se ovan.
DATERING: bronsålder - äldre järnålder.

ST KÖPINGE SN, ST KÖPINGE 8:15 
Lunds Universitets Historiska Museum 
Fältarbetsledare: Per Karsten
Undersökningen företogs inom ramen för Ystads- 
projektet, delprojekt B3, punkt 29. Indikation 
på förhistorisk bosättning/verksamhet utgjordes 
av lämpliga terrängförhållanden samt höga fos
fatvärden. Området utgörs av en markerad höjd 
med en brant sluttning till ån.
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Undersökningsytan indelades i 18 sökschakt. 
Sammanlagt kunde 55 anläggningar dokumente
ras, vidare ett vidsträckt men fyndfattigt ”kul
turlager” samt ett kulturlager på backens högra 
parti. De anläggningar undersöktes som bedöm
des kunna ge daterande material. Sammanlagt 
utgrävdes nio anläggningar totalt samt ett stort 
antal provrutor i de bägge kulturlagren. På krö
net av backen fanns de största koncentrationer
na av färgningar och anläggningar. Här kunde 
även beläggas ett kulturlager. Fynden utgörs av 
glättad keramik, silkärlsfragment samt myn- 
ningsfragment vilket pekar på en datering till 
äldre järnålder, troligen förromersk/äldre ro
mersk järnålder. Enstaka flintavslag förekom 
också.
Större färgningar av brun sandig lera inom detta 
område kunde tolkas som lertäkter. En av dessa 
var 90 cm djup och med fynd av liknande kera
mik och flinta som från det närliggande kultur
lagret. Tre anläggningar 30 m väster om kultur
lagret skilde sig markant från de övriga anlägg
ningarna. De har tolkats som indikationer på 
järnframställning.
Först 50 m väster om backkrönet vidtog anlägg
ningsområdet igen - nu i form av ett omfattande 
"kulturlager”, i vilket fanns spridd förekomst av 
keramik. Endast en ruta gav fynd i form av en 
skärva vendisk keramik. Det ytplockade mate
rialet utgör inget säkert dateringsunderlag. De 
fåtaliga keramikfynden pekar på en datering till 
neolitisk tid. ”Kulturlagret” bör tolkas som ett 
erosionslager med spridda fynd från en nu, av 
åkerbruket, förstörd bosättning längre upp på 
backen. På västsluttningen öster om ån fanns vi
dare en lertäkt. I ytskiktet framkom delar av en 
oornerad eldbock samt ett antal keramikskär
vor, förmodligen från förromersk järnålder, vil
ket bör passa väl in med fynden från kulturlagret 
på backens högsta del.

FYND: se ovan.
DATERING: neolitikum, äldre järnålder, tidig 
medeltid?.

Undersökningen företogs inom ramen för Ystads- 
projektet, delprojekt B3, punkt 55. Höga fosfat
värden öster om bykärnan var kända. Under
sökningsområdet är beläget strax öster om 
Svenstorps gamla bykärna. Platsen karakterise
ras av en hög moränbacke med ett långsträckt 
sluttande parti mot norr, där ett moss- och fukt
område benämnt Värnorna vidtar.
Sju sökschakt grävdes inom ett område av 
220x60 m. Sammanlagt dokumenterades 122 
anläggningar. De flesta fanns på backens högsta 
parti. Området har varit föremål för omfattande 
verksamhet under avsevärd tidsrymd.
Gropar som tolkats som lertäkter påträffades. I 
den ena fanns svart glättad keramik vilken för
siktigtvis kan dateras till en sen del av yngre ro
mersk järnålder/tidig folkvandringstid. I ytskik
tet låg även en skärva vendisk keramik. Den 
andra lertäkten uppvisar ett sparsamt keramik
material, vilket kan placeras i yngre bronsålder. 
I den tredje var tre större stenar nedvräkta och 
här framkom keramik av fint bränt rödaktigt 
gods av vendisk typ. Dateringen bör ligga kring 
1000-1100. En mycket förstörd rest av ett grop
hus framkom också. 1000-talskeramik i form av 
vendiskt svartgods påträffades i sparsamma 
mängder.
Fynd från yngre bronsålder fanns även i en härd
grop - rabbad keramik och delar till en glättad 
skål med öra vid mynningen. Vidare hittades 
spridda anläggningar - små gropar och svackor - 
ofta med fynd i form av enstaka vendiska kera
mikskärvor.
En betydande del av anläggningen utgörs av 
stolphål. Någon eventuell huskonstruktion kun
de inte identifieras. Fynd från senare tid utgörs 
av bla några skärvor 1700-1800-talskeramik. 
Längre ner på nordsluttningen framkom en oval 
grund härd med sot, träkol och skörbrända ste
nar. Fynden utgjordes av ett stort keramikmate
rial från åtminstone 7-8 olika kärl - alla av ven
disk typ, förmodligen tillhörande tiden kring 
övergången 1000/1100. En svarvad sländtrissa, 
vanlig i 1000-1100-talslager i Lund hittades 
också tillsammans med ett litet skifferbryne.
I anslutning till Värnorna längst ner på sluttning
en kunde en äldre strandlinje tydligt ses i schak-

ST KÖPINGE SN, SVENSTORP 2:2
Lunds Universitets Elistoriska Museum
Fältarbetsledare: Per Karsten
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ten. Ett stort antal stolphål kunde beläggas vilka 
förmodligen ingått i en huskonstruktion. Någon 
klar struktur gick inte att fastställa och några da
terande fynd tillhörande detta område finns inte.
I det nordostligaste schaktet (schakt 8) framkom 
ett betydande gyttjelager. Lagret sträckte sig 12 
m och innehöll stora mängder lerkliningsbitar, 
relativt mycket flinta och slipade fragment samt 
en del ornerad keramik från tidigneolitisk tid. 
Lerkliningslagret upphörde vid en stensättning 
som löpte tvärs i schaktet och som kunde följas 
ca 5 m, parallellt med strandlinjen. Längre upp 
på sluttningen, i ett av schakten, hade tidigare 
ett stort fragment av en slipad tjocknackig flint
yxa påträffats. Fyndet gjordes i eller strax under 
ploggången och får därför räknas som lösfynd. 
Det är möjligt att de påträffade stolphålen intill 
Värnorna kan ha ingått i en neolitisk bosättning 
där de enda fynden och lagren bevarade utgörs 
av ovan beskrivna utkastlager.

FYND: se ovan.
DATERING: neolitikum, yngre bronsålder, 
yngre romersk järnålder/tidig folkvandringstid, 
tidig medeltid.

SÖDRA MELLBYSN,
SVABESHOLM L36/STENSHUVUD 
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län 
Fältarbetsledare: Eva Arvidsson
Anledning till undersökningen var anläggande 
av handikappstigar. Inom Stenshuvuds blivande 
nationalparksområde finns flera registrerade 
fornlämningar. Flertalet av dessa utgörs av grav
konstruktioner. I strandvallen, invid den så kal
lade Krivareboden, har det under senare år på
träffats bearbetat flintmaterial. Detta, tillsam
mans med frameroderat kulturlager, pekar på 
att man här har en stenåldersboplats.
Den planerade handikappslingan går vid boplat
sens södra del. Fem provgropar upptogs i sling
ans sträckning. Lagerföljden visar matjordsla- 
ger och flygsand. I en provgrop fanns ett ca 0,10 
m tjockt lager bestående av svagt sotblandad hu- 
mös sand. Detta utgör troligen den yttersta de
len av boplatsen. Fynd påträffades ej.
FYND:- 
DATERING: -

SÖDRA MELLBY SN,
SVABESHOLM 1:36/STENSHUVUD 
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län 
Fältarbetsledare: Eva Arvidssonn
Anledning till undersökningen var anläggande 
av handikappstigar. I samband med provunder
sökning konstaterades den östra utbrednings- 
gränsen för en stenåldersboplats i strandvallen 
vid den så kallade Krivareboden. Schaktningar 
för handikappstigar friläde boplatslämningar 
söder och väster om det tidigare undersöknings
området. Lämningarna utgörs av fyra härdar 
och fyra sotfläckar, samt kulturlager med upp till 
0,5 m mäktighet. Kulturlagret och fem anlägg
ningar påträffades i själva stigens sträckning. 
Tre sotfläckar, anläggning 6-8, och rester av ett 
bortschaktat kulturlager undersöktes i det 
schakt som var grävt för färist på markvägen. I 
schaktet för färisten visade lagerföljden att un
der 25 cm gul-gulbrun sand fanns ett samman
hängande kulturlager bestående av sotig sand. 
Detta var ca 15 cm tjockt. Under det bortschak
tade kulturlagret framkom anläggningarna 6-8.
FYND: 2 flintavslag.
DATERING:-

TULLSTORPS SN, SKATEHOLM 7:4 
Lunds Universitets Historiska Museum 
Fältarbetsledare: Lars Larsson
Provundersökningen berörde två nyfunna bo
platser från senmesolitisk tid, benämnda Skate- 
holm III och Skateholm VI. Vid den förstnämn
da, belägen på en udde i en forntida lagun, hade 
vid grustäkt i början av 1930-talet flera gravar 
framkommit varav en dokumenterats. C 14-da- 
tering av den gravlagda hade givit en ålder till 
senmesolitisk tid. Anledning till undersökning
en var därför att fastställa eventuell förekomst 
av ytterligare gravar. Inga nya gravar framkom, 
däremot ett kulturlager vilket genom artefakter- 
na kan dateras till senmesolitisk tid. Skateholm 
VI har varit belägen på en mindre ö i den fornti
da lagunen. Undersökningen genomfördes för 
att få en uppfattning om boplatsens bevarings- 
tillstånd och dess datering. Boplatsen var starkt
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skadad av äldre grustäkt men fynden angav date
ringen till senmesolitikum.

FYND: flintföremål.
DATERING: senmesolitisk tid.

VINSLÖVS SN, ÅRASLÖV 12:3, 12:5, 
VINSLÖV 21:12, FORNL 25 
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län 
Fältarbetsledare: Eva Arvidsson
Anledning till undersökningen var schaktning 
för stolpar och kabel. Fornlämningen utgörs av 
ett stort gravfält med skeppssättningar och resta 
stenar. Boplatslämningar har påträffats norr om 
själva gravfältet. Med hjälp av grävmaskin upp
togs schakt på fyra platser. I ett schakt framträd
de en nedgravning under matjordslagret. Bott
nen i nedgravningen utgjordes av en flat sten. I 
anslutning till nedgravningen påträffades en flat 
sten.
FYND: ben, brända ben, keramik, flinta, järn, 
slagg.
DATERING: medeltid.

VÄ SN, VÄ 2:12, VÄBYGÅRD 
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län 
Fältarbetsledare: Carl-Fredrik Beijer
Cirka 400 m nordost om Vä kyrka, inom fastig
heten Vä 2:12, schaktades en rund yta med diam 
13,8 m av i samband med anläggningsarbeten för 
gödselanläggning. Inom ytan påträffades medel
tida kulturlager med en mäktighet av 0,1-0,6 m. 
Kulturlagret var inom vissa delar mycket kraftigt 
stört.
Inom en halvmånformad yta med radien 6,7 m i 
gravningsområdets södra del undersöktes 12 
stolphål och fyra stenpackningar.
I den norra delen av undersökningsområdet på
träffades en ugnskonstruktion bestående av tre 
kamrar. Den sydligaste ugnskammaren hade 
formen av en skålformad, lerinklädd nedgrav
ning. I anslutning till ugnen påträffades stora 
mängder bränd lera med pinnavtryck. Troligen

rör det sig om en kupolugn. Anläggningen inne
höll stora mängder rostad, förkolnad säd.
Den mellersta konstruktionen bestod av en rund 
kammare, delvis skadad, vilken genom en kanal 
förbands med den förra anläggningen. Konst
ruktionen bestod av avlånga och runda stenar. I 
anläggningen enstaka sotfläckar.
Den tredje kammaren var rektangulär. Anlägg
ningen bestod av rektangulära stenar. Dess bot
ten bestod av lerlager, varvade med kalklager. 
Att döma av färgningen på den sterila sanden, 
starkt röd, har anläggningen varit utsatt förstärk 
hetta.
I anslutning till ugnskonstruktionen påträffades 
resterna av en stenläggning. Konstruktionen 
kan tolkas endera som rester av gårdsplan eller 
som resterna av ett golv.
Över hela undersökningsytan påträffades stora 
mängder keramik, främst rödgods, samt slagg. 
Undersökningsresultaten tyder på att den me
deltida staden Vä sträckte sig några hundra me
ter längre österut än man tidigare ansett. De 
stora mängder slagg som påträffades inom un
dersökningsytan är ingalunda unika, inom hela 
Väs medeltida stadsområde har stora slaggkon
centrationer påträffats.

FYND: keramik (svartgods och rödgods), ben
nål, glas, mynt (Erik Plogpenning, 1241-1250). 
DATERING: 1200-tal till 1600-tal.

V NÖBBELÖVS SN, KRÅGARP 4:30 
Lunds Universitets Historiska Museum 
Fältarbetsledare: Deborah Olausson
Utgrävningen var en forskningsundersökning 
som ingår i projektet Kulturlandskapet under 
6000 år. Syftet med undersökningen var att för
söka bekräfta misstankar om en bronsåldersbo- 
plats i anslutning till tre högar (fornl 1,3,4 V 
Nöbbelöv). Dessa förhoppningar infriades dock 
inte. Bara ett fåtal spridda anläggningar påträf
fades.
FYND: keramik, flintspår.
DATERING: mellanneolitikum, yngre bronsål
der.
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Undersökningen är en forskningsundersökning 
som ingår i projektet Kulturlandskapet under 
6000 år. Syftet med undersökningen var att för
söka bekräfta misstankar om en boplats från 
bronsåldern och eventuellt äldre järnåldern. 
Den största anläggningen visade sig vara ett 
grophus från sen vendel- eller tidig vikingatid. 
En härd låg också i nära anslutning till denna. 
Ett prov från den senare har lämnats till C14- 
analys. Inga spår efter bosättning från bronsål
der eller järnålder påträffades.
FYND: viktlod, sländtrissa, slipsten, pärla, 
kamfragment, keramik, djurben.
DATERING: sen vendeltid - tidig vikingatid.

V NÖBBELÖVS SN, MOSSBY 10:4A
Lunds Universitets Historiska Museum
Fältarbetsledare: Deborah Olausson

V NÖBBELÖVS SN, MOSSBY 12:11,12:12 
Lunds Universitets Historiska Museum 
Fältarbetsledare: Deborah Olausson
Utgrävningen var en forskningsundersökning 
som ingår i projektet Kulturlandskapet under 
6000 år. Syftet med undersökningen var att för
söka bekräfta misstankar om en bronsåldersbo- 
plats i anslutning till en bronsåldershög (fornl 9,
V Nöbbelövs sn). De flesta anläggningar visade 
sig vara brandgropar och härdar, som delvis skar 
ner i ett kulturlager. Daterande fynd var få. Fyra 
prov har lämnats till C14-analys.
FYND: flintföremål, keramik, brända ben. 
DATERING: neolitikum, yngre bronsålder - 
äldre järnålder.

ÅHUS, STG 135
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län 
Fältarbetsledare: Hans Åström
Den totala undersökningsytan var 2x3 m. Intill 
den befintliga byggnaden var omrörda lager. 
Större delen av det berörda området var alltså 
omrört. Inga kulturlager påträffades.
FYND: - 
DATERING: -

ÅHUS, STG 229, FORNL 23
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Fältarbetsledare: Eva Arvidsson
Anledning till undersökningen var nybyggna
tion av enfamiljshus. Stadsägan ligger i den 
nordvästra delen av det medeltida stadsområdet 
i Åhus. Tomten har tidigare varit bebyggd och 
under den nu rivna byggnaden fanns en källare. 
Den tidigare bebyggelsen låg ca 8 m in på tom
ten. Norregatan som går i tomtens östra kant ut
gör troligen en medeltida gatusträckning. Möjli
gen kan en medeltida källare vara bevarad i den
na del av tomten. Med utgångspunkt från det be
fintliga källarschaktets södra kant upptogs ett 
schakt i öst-västlig riktning. Lagerföljden visar 
att ett 0,2-0,4 m tjockt kulturlager finns på ett 
djup av ca 0,8-1,1 m. Kulturlagret ligger på gul 
steril sand och de överlagrande massorna utgörs 
av flygsand och senare utfyllnadsmaterial. Mitt 
på den planerade byggnadens norra gavel upp
togs ännu ett schakt. Lagerföljden var densam
ma även i denna del av tomten. Ett provschakt 
upptogs längre västerut. Lagerföljden här visade 
att under ett tjockt humustäcke och flygsand 
återkommer kulturlagret på ca 1,5 m djup.
FYND: slagg.
DATERING: medeltid.

Ö VEMMENHÖGS SN,
Ö VEMMENHÖG 1:11
Lunds Universitets Historiska Museum
Fältarbetsledare: Lars Larsson
Fyndplatsen som benämnes Skateholm IX har 
varit belägen på en udde vilken utgjort den östra 
begränsningen av en forntida lagun. Avsikten 
med undersökningen var att få én uppfattning 
om bevaringsgraden samt att kunna sätta in den 
i dess kronologiska relation till andra boplats
lämningar i anslutning till den forna lagunen. Ett 
omfattande kulturlager med fynd av både mine- 
rogent och organiskt material kunde påvisas. 
Därtill dokumenterades ett par nedgrävningar 
av osäker funktion. Boplatsen dateras till sen- 
mesolitisk tid ca 4000 f Kr (okalibrerad tidsska
la). Fynden utgjordes av flintredskap samt ett 
mindre antal benföremål.
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FYND: benföremål, flintredskap. 
DATERING: senmesolitikum.

Ö VEMMENHÖGS SN,
Ö VEMMENHÖG 7:40
Lunds Universitets Historiska Museum
Fältarbetsledare: Lars Larsson
Undersökningen inom den aktuella fastigheten 
ingår som en del i en andra etapp av Skateholms- 
projektet som berör den neolitiska bosättningen 
i anslutning till en forntida lagun. Vid invente
ring 1983 hade ytfynd av flinta påvisats. Genom 
ett flertal borrningar kunde två kulturlager med 
en omfattning av 50x10 m respektive 10x10 m 
beläggas. Genom provundersökning framgick 
att det större kulturlagret avsatts under en sen 
del av mellanneolitisk trattbägarkultur med fynd 
av flintföremål och keramik. Det mindre kultur
lagret hade avsatts under en sen del av romersk 
järnålder vilket framgick av keramikfynden 
samt ett mindre antal bronser.
FYND: flintföremål, keramik, bronsföremål. 
DATERING: mellanneolitikum och sen ro
mersk järnålder.

Småland

ANGELSTADS SN, ANGELST AD 4:1 
Smålands museum 
Fältarbetsledare: Eva Åhman
Vid schaktning för en dansbana i Angelstads 
hembygdspark påträffades en härd. Denna inne
höll skörbränd sten och kol. Inga artefakter kun
de upptäckas i den avbanade ytan. C14-analys 
gav resultatet 2505 ± 110 BP.
FYND: träkol.
DATERING: sen bronsålder.

Fortsatt undersökning av gjuteriplats invid 
Berga kyrka, tidigare C14-daterad till 1200- 
1300-tal.
FYND: bränd lera, bronsfragment. 
DATERING: 1200-1300-tal.

BERGA SN, HULAN 1:21
Smålands museum
Fältarbetsledare: Eva Åhman

BREDARYDS SN, LUNDEN 1:147 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Björn Varenius
Fynd av medeltida textil (sannolikt ”hosor”) vid 
dikningsarbete i mosse. Besiktning och efterun- 
dersökning av fyndplatsen gav emellertid inget 
resultat.

FYND: textil.
DATERING: medeltid.

BYARUMS SN, FORNE 66 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Björn Varenius
I samband med harvning för skogsplantering 
uppkom skador inom gravfältsområdet. Flera av 
gravfältets kända stenar var lägesrubbade. Vid 
undersökning intill nio stenar framkom brända 
ben, harts, bränd lera samt två metallfragment 
av järn och brons. De stenar som undersökts res
tes på platsen, övriga lämnades orörda. Ytterli
gare sju stenar upptäcktes vid undersökningen.
FYND: metallfragment, harts, bränd lera, brän
da ben.
DATERING: äldre järnålder.

DÖDERHULTS SN, FURÖ 1:1,
FORNE 4:2
Kalmar läns museum och Raä Df 
Fältarbetsledare: Peter Norrman
Undersökningen utfördes inom projektet Me
deltida säsongsfiske i norra Kalmarsund och
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dess organisation. En tomtning grävdes ut in
vändigt. Där fanns ett sotigt och kolrikt kulturla
ger innehållande rikligt med djurben, kritpipor 
och bössflintor. En härd och en uppmurad spis 
påträffades. Träkol har lämnats in för C 14-ana- 
lys.
FYND: kritpipsrester, bössflintor och djurben. 
DATERING: -

DÖDERHULTS SN, RUNNÖ 2:3, 
FORNE 4:13
Kalmar läns museum och Raä Df 
Fältarbetsledare: Peter Norrman
Undersökningen utfördes inom ramen för pro
jektet Medeltida säsongsfiske i norra Kalmar
sund och dess organisation. En tomtning gräv
des ut invändigt. Där påträffades ett fyndtomt 
mycket sotigt kulturlager med en förmodad härd 
längs med den södra sidan. Träkol har lämnats 
för C14-analys.

FYND: -
DATERING: medeltid.

DÖRBY SN, DÖRBY 1:1 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala
Orsak till undersökningen var schaktning för ny 
vägsträckning av riksväg 25 mellan Kalmar och 
Nybro. Vid undersökningen påträffades 17 an
läggningar varav sex var härdar. Matjordslagret 
var endast 15-20 cm tjockt och plogen hade gått 
ner till steril morän på hela det undersökta om
rådet. Lösfynd av flintor (49 st) har hittats i om
rådet.
FYND: flintavslag.
DATERING: stenålder.

Vid undersökningen påträffades åtta anlägg
ningar (varav en härd). Lösfynd av flintor har 
hittats i angränsande områden. Schaktområdet 
kan vara en del av en större boplats.

FYND: flintavslag.
DATERING: stenålder.

DÖRBY SN, DÖRBY 1:1
Kalmar läns museum
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

DÖRBY SN, DÖRBY 1:1, 5:1, 8:7, 
TINGBY 9:2,1:3, 3:4 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala
Området undersöktes på grund av en planerad 
ny vägsträckning av riksväg 25 mellan Kalmar 
och Nybro. Dörby 1:1 - Stenåldersboplats med 
härdar, stolphål och gropar. Fynd av flinta. Dör
by 5:1 - Del av stenåldersboplats? med en härd, 
stolphål och gropar. Fynd av flinta. Dörby 8:7 - 
Odlingsrösen. På undersökningsområdet påträf
fades odlingsrösen och diken utan några för
historiska/medeltida fynd. Området var odlat 
åtminstone fram till år 1840.

FYND: flinta.
DATERING: stenålder och sen tid.

Tingby 9:2/1:3 - Under utgrävningen påträffa
des en koncentration av stolphål och en sten- 
packning, som båda kan vara rester efter hyd
dor. I närheten av dessa låg härdar och kokgro
par. Fynden talar för att boplatsen i Tingby har 
varit bebodd i två faser - under mellanneoliti- 
kum och senmesolitikum.
FYND: flinta, keramik och ben.
DATERING: mellanmesolitikum och senmeso
litikum.

Tingby 3:4 - Under utgrävningen påträffades to
talt 254 st anläggningar - härdar, kokgropar, 
stolphål, mörkfärgningar, kulturlager och 
brandlager. Ett fåtal fynd gjordes under utgräv
ningen. Området har utnyttjats under stenål
dern. Troligt är att området har utnyttjats även 
under andra förhistoriska perioder, dock gjor-
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des inga daterande fynd utöver mikroliter. Un
dersökningsområdet ligger troligtvis i utkanten 
av ett större boplatsområde. Anläggningarna är 
i stort sett koncentrerade till den nordöstra 
schaktkanten.

FYND: flintor, keramik.
DATERING: stenålder.

EKSJÖ, GARVAREGATAN/
ARENDT BYGGMÄSTARES GATA, 
FORNE 134
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Björn Varenius

Antikvarisk kontroll föranledd av kabelnedlägg
ning. Två stenläggningar samt spår efter Eksjö- 
åns tidigare sträckning framkom.

FYND: keramik, BII - yngre rödgods. 
DATERING: 1700-1900-tal.

EKSJÖ SN, KV VAXBLEKAREN, 
FORNE 134 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Björn Varenius
Bebyggelselämningar från 1600-1800-tal. 
FYND: -
DATERING: 1600-1800-tal.

GRÄNNA, ST TORGET,
KV ÅNGBÅTEN 5, FORNE 79 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Björn Varenius

Arkeologisk provundersökning inför nybyggna
tion. Fem provgropar upptogs. Murrester på
träffades i två av groparna. En mur är sannolikt 
recent, den andra sannolikt 1600-1700-tal.
FYND:-

DATERING: 1600-1800-tal.

Undersökningen föranleddes av planerat väg
bygge. Inget skönjbart kulturlager förekom men 
tre gropar med sot och kol påträffades samt nå
gra avslag av flinta och en del bergartsavslag. 
Boplatsen hade lokaliserats genom fosfatkarte
ring. Svar på C 14-analyser har ännu inte kom
mit.

FYND: avslag av flinta och bergart, träkol. 
DATERING: stenålder.

HOVMANTORPS SN, UGNANÄS 6:3
Smålands museum
Fältarbetsledare: Eva Åhman

HÖREDA SN, RYNINGSHOLM, 
FORNE 10
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Björn Varenius
Markytan på gravfältsområdet hade delvis 
plöjts. Arbetet omfattade återuppställandet av 
resta stenar.

FYND: brända ben.
DATERING: äldre järnålder.

JÄRSNÄS SN, JÄRSNÄS KYRKA 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Björn Varenius
Antikvarisk kontroll i samband med grävning 
för vatten och avlopp. 44 skelett påträffades, 
gravlagda under medeltid.

FYND: brakteatmynt, skelett.
DATERING: medeltid.

JÖNKÖPING, A6, FORNE 26 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Linnea Varenius
Antikvarisk kontroll i samband med schaktning 
för motorväg. Fornlämningen som utgjordes av 
en källa undersöktes och borttogs.
FYND: - 
DATERING: -
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JÖNKÖPING, FORNL 50 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Linnea Varenius
Kontinuerlig bevakning vid schaktning för fjärr
värme. Målsättning var att fastställa kulturlag
rets karaktär, mäktighet och utbredning samt att 
dokumentera befintliga lämningar. Under året 
framgrävdes bl a delar av en medeltida begrav
ningsplats samt byggnadslämningar från 1300- 
1600-tal.
FYND: sigill, pärla, kammar, keramik m m. 
DATERING: 1300-1600-tal.

JÖNKÖPING, KV BÄGAREN,
FORNL 50
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Magnus Stibeus
Delundersökning av kulturlager med bebyggel
selämningar.

FYND: mynt, diverse järnföremål, yngre röd
gods m m.
DATERING: 1600-1700-tal.

JÖNKÖPING, KV BÄRET, FORNL 50 
Jönköpings läns museum 
Fältärbetsledare: Magnus Stibeus
Undersökning av kulturlager med bebyggelse
lämningar.
FYND: mynt, diverse järnföremål, yngre röd
gods m m.
DATERING: 1600-1700-tal.

JÖNKÖPING, KV GLADAN, FORNL 50 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Linnea Varenius
Medeltidsarkeologisk undersökning, föranledd 
av nybyggnation. Vid undersökningen framkom 
bebyggelselämningar, bl a en kullerstensgata.

FYND: mynt, gjutformar, keramik. 
DATERING: 1400-1600-tal.

JÖNKÖPING, JUNEBÄCKSOMRÅDET, 
FORNL 50
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Linnea Varenius
Antikvarisk kontroll i samband med schaktning 
för vägbygge i kulturlager.

FYND: - 
DATERING: -

KALMAR, KV ABBORREN, FORNL 93 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Monica Rasch
Schaktning för fjärrvärme inom stadskärnan. In
get av antikvariskt värde framkom.

FYND: - 
DATERING: -

KALMAR, KV BRAXEN, FORNL 93 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala
Schaktning utfördes för fjärrvärmeledning. Vid 
den antikvariska kontrollen påträffades endast 
sentida fyllnadsmassor.

FYND:- 
DATERING: -

KALMAR, KV BRYGGAREN 21 
OCH 16, FORNL 93 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Torbjörn Sjögren
Schaktning för nybyggnation. I själva schaktom
rådet påträffades inga äldre bebyggelselämning
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ar. Nordöst om schaktområdet fanns en äldre 
källare vars väggar var murade av fältsten.

FYND:-
DATERING: 1600-1800-talet.

KALMAR, KV BJÖRKEN 1, FORNL 94 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala,
Karin Lindeblad
Schaktning för vattenledning. Vid undersök
ningen påträffades fyra medeltida gatu/gårds- 
platsnivåer med mellanliggande lager av sätt
sand. Två av gatunivåerna var belagda med kul
lerstenar, två med plankor.
FYND: keramik av BI-, BII-, B III-, CH-gods, 
runben, islägg.
DATERING: 1200-1600-talet.

KALMAR, KV BJÖRKEN 1, 
KUNGSGATAN, FORNL 94 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala,
Monika Rasch
Schaktning för vattenledning. I schaktet påträf
fades källarmur med en igenmurad nisch och en 
gråstensmur.
FYND: keramik av Bil-gods, pottkakel. 
DATERING: 1400-1600-tal.

KALMAR, KV DUVAN 23, FORNL 94 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Monika Rasch
Schaktning för ledningsdragning. Inget av anti
kvariskt värde kunde iakttagas.

FYND:- 
DATERING: -

KALMAR, KV FURAN 1 OCH 2, 
FORNL 94 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Monika Rasch
Schaktning för nybyggnation. Vid den antikvari
ska kontrollen påträffades endast sentida fyll
nadsmassor.
FYND: - 
DATERING: -

KALMAR, GUSTAV VASAGATAN, 
FORNL 94 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Karin Lindeblad
Schaktning för elkabel. Sentida fyllnadsmassor.

FYND: -
DATERING: nutid.

KALMAR, KV KÖRSBÄRSTRÄDET 9, 
FORNL 94 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Monika Rasch
Schaktning för nybyggnation. Inget av antikva
riskt värde kunde iakttagas.

FYND: - 
DATERING: -

KALMAR, KV KÖRSBÄRSTRÄDET 9, 
FORNL 94 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala,
Monika Rasch
Schaktning för fjärrvärmeledningar. Lednings- 
schaktet följde en gammal ledning. Inga kon
struktioner eller fynd av antikvariskt intresse på
träffades.
FYND:- 
DATERING: -
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KALMAR, KV LILJAN 7, FORNL 94 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Michael Delden
Provundersökning för nybyggnation. Norr om 
platsen för nybyggnationen har tidigare påträf
fats skelettgravar, daterade till 1600-talet. Inga 
spår av bebyggelselämningar eller skelett fram
kom nu inom området.
FYND: - 
DATERING: -

KALMAR, KV REPSLAGAREN, 
FORNL 93 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Monika Rasch
Schaktning för telekabel. Inget av antikvariskt 
värde påträffades.

FYND: - 
DATERING: -

KALMAR, ROSTAD 1, FORNL 94 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Torbjörn Sjögren
Schaktning för nybyggnation. Intet av antikva
riskt intresse var att iakttaga.
FYND:- 
DATERING: -

KALMAR, KV RÅDMANNEN,
FORNL 93
Kalmar läns museum
Fältarbetsledare: Monika Rasch

Schaktning för VA-ledning och elkabel. Inget av 
antikvariskt värde påträffades.
FYND: - 
DATERING:-

KALMAR, KV RÅDMANNEN,
FORNL 93
Kalmar läns museum
Fältarbetsledare: Monika Rasch
Schaktning för ledningsgrav, el, vatten och av
lopp. Inget av antikvariskt värde påträffades
FYND: - 
DATERING: -

KALMAR, SLOTTSVÄGEN, FORNL 94 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Monika Rasch

Schaktning av ledningsgrav. Området var starkt 
omgrävt. Inget av antikvariskt värde påträffa
des.
FYND:- 
DATERING: -

KALMAR, STADSPARKEN, FORNL94 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Michael Delden

Schaktningen utfördes för elkabel. Schaktområ
det låg utanför det medeltida stadsområdet. Vid 
den antikvariska kontrollen påträffades inga 
medeltida/förhistoriska lager eller anläggningar.
FYND: - 
DATERING: -

KALMAR, KV VALNÖTSTRÄDET, 
FORNL 94 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Michael Delden,
Monika Rasch

Schaktning i samband med ledningsdragning. 
Flela ledningssträckan grävdes under antikva
risk kontroll varvid det framkom att större delen 
av området var totalt söndergrävt vid uppföran
det av gamla lasarettet, byggt vid sekelskiftet
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1900. Endast en mindre yta, ca 23 m2, hade orör
da lager från 1300- och 1400-tal. Det sotiga sand- 
blandade kulturlagret innehöll dels keramik, 
troligen från ett krukmakeri och dels avsågade 
horn och benbitar samt en sk vävkam från kam
tillverkning samt en mängd djur och fiskben. 
Dessutom framkom järnslagg och tegel. Detta 
lager täcktes av en gles stenläggning.
FYND: keramik, horn, ben, tegel, järnslagg. 
DATERING: 1300-1400-tal.

KALMAR, KV VALNÖTSTRÄDET 7, 
FORNL 94 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Monika Rasch
Schaktning i samband med nybyggnation. Fyra 
plinthål, 0,5x0,5 m och 0,6 m djupa handgräv- 
des. Inget av antikvariskt värde kunde iakttagas.

FYND: - 
DATERING: -

KALMAR, VEDGÅRDSHOLMEN, 
FORNL 93 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Monika Rasch
Schaktning i samband med grundförstärkning av 
hamnmagasin. Inget av antikvariskt värde, för
utom två tillhuggna stenar, kunde iakttagas.

FYND: - 
DATERING: -

KALMAR, VEDGÅRDSHOLMEN 12, 
FORNL 93 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Michael Delden,
Eeva Rajala
Schaktning för nybyggnation. Rester efter två 
olika plankgolv/bryggnivåer, tjärlager med kvis
tar, trä, barr. Vedgårdsholmen har utnyttjats

som virkes- och tjärupplag från 1600-talet till 
1800-talet.

FYND:-
DATERING: 1600-1800-tal.

KALMAR, V VALLGATAN, FORNL 93 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Monika Rasch
Schaktning för fjärrvärme. Inget av antikvariskt 
värde påträffades.

FYND:- 
DATERING: -

KLÄCKEBERGA SN, BJÖRKENÄS,
KV GALÄREN 2, FORNL 36 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Michael Delden
Schaktning för nybyggnation. Steril botten på
träffades 0,15-0,2 m under den befintliga mark
nivån. Inga fynd eller konstruktioner av antikva
riskt värde påträffades.

FYND:- 
DATERING: -

KLÄCKEBERGA SN, BJÖRKENÄS, 
KRONOHUSET 1, FORNL 36 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Michael Delden
Schaktning utfördes för nybyggnation. Det yt
terst stenbundna marklagret utgjordes av ett 
0,15-0,2 m tjockt humusrikt skikt. Inga fynd el
ler konstruktioner av antikvariskt värde kunde 
konstateras.

FYND:- 
DATERING: -
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KLÄCKEBERGA SN, BJÖRKENÄS, 
FORNE 36 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Michael Delden,
Monika Rasch

Inom området som skulle bebyggas med perma
nentbostäder, fanns en varvsanläggning från 
1500-1600-tal. VA-ledningar drogs längs gatu
nätet. Området har exploaterats successivt för 
fritidsbebyggelse från 1930-tal varför nästan alla 
spår efter husgrunder, brunnar och murar har 
utplånats. Svaga rester av husgrunder påträffa
des på tre ställen. Endast sentida spik, glas och 
porslin påträffades i en av grunderna.
FYND: - 
DATERING: -

KLÄCKEBERGA SN,
KRAFSLÖSA 2:29, FORNL 36 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Michael Delden
Undersökningen föranleddes av uppförandet av 
enfamiljshus inom område för varvsanläggning 
från 1500-1600-tal. Inget av antikvariskt intres
se påträffades.
FYND: - 
DATERING: -

KLÄCKEBERGA SN,
KRAFSLÖSA 2:31, FORNL 36 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Monika Rasch

Schaktning för vattenledning. Inget av antikva
riskt värde kunde iakttagas.
FYND: - 
DATERING: -

KLÄCKEBERGA SN,
KRAFSLÖSA 2:32, FORNL 36 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Monika Rasch

Schaktning för vattenledning inom område för 
varvsanläggning från 1500-1600-tal. Inget av an
tikvariskt värde kunde iakttagas.
FYND: - 
DATERING: -

KLÄCKEBERGA SN, KRONOHUSET2, 
FORNL 36 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Michael Delden
Schaktning för nybyggnation. Steril botten på
träffades 0,15-0,2 m under den befintliga mark
nivån. Inga fynd eller konstruktioner av antikva
riskt värde påträffades.

FYND: - 
DATERING: -

KLÄCKEBERGA SN, 
ÖRLOGSSKEPPET 4, 5, 6, 7, 10,
FORNL 36
Kalmar läns museum
Fältarbetsledare: Michael Delden
Schaktningen föranleddes av uppförandet av en
familjshus inom område för varvsanläggning på 
1500-1600-tal. Inget av antikvariskt intresse på
träffades.
FYND: - 
DATERING: -
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KRISTVALLA SN,
KRISTVALLA KYRKA 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Michael Delden
Schaktningen föranleddes av nedläggandet av 
en septitank. Schaktet låg omedelbart norr om 
kyrkan. Steril bottenmorän återfanns 0,7-0,8 m 
under nuvarande marknivå. Inga fynd eller 
konstruktioner av antikvariskt värde påträffa
des.

FYND: - 
DATERING: -

KRONAN
Kalmar läns museum
Fältarbetsledare: Lars Einarsson

Den 1 juni 1676 exploderade och sjönk det sven
ska regalskeppet Kronan i ett sjöslag mellan den 
svenska och den dansk-holländska flottan. Efter 
katastrofen fick Kronan ligga orörd fram till 
1680 då bärgningsarbeten påbörjades ute vid 
vrakplatsen. Sammanlagt bärgades 60 av skep
pets 128 kanoner.
Efter år av efterforskningar återfann Anders 
Franzén och hans medarbetare Ahlberg och Gri- 
sell Kronan på 26 m djup i höjd med Hulterstad, 
6 km öster om Öland. Sedan 1980 har kontinuer
ligt marinarkeologisk verksamhet bedrivits på 
vrakplatsen. Syftet med årets undersökningar 
var att bärga ett antal kanoner och skulpturer, 
att utföra provtagningar på en kanon med avse
ende på bl a ytkorrosionsprodukter samt att ta 
upp schakt i riktning in mot centrum av vrakplat
sen för att påbörja en systematisk friläggning av 
skrovområdet. Undersökningen utfördes i sam
arbete med sportdykarklubbar i Kalmar län. 
Kustbevakningen och ”Mare Balticum".
FYND: ca 800 bärgade fynd, t ex bronskanoner, 
skulpturer, mynt, skor och kläder, vapen och 
skeppsdetaljer.
DATERING: 1600-tal.

LEKARYDS SN, LEKARYD 1:1, 
FORNE 75 
Smålands museum 
Fältarbetsledare: Eva Åhman
Undersökningen föranleddes av att fornläm- 
ningen schaktats bort vid markarbeten. Inga ste
nar fanns kvar och i de schakt som grävdes kun
de inga spår av någon fornlämning upptäckas.

FYND: - 
DATERING: -

LEKARYDS SN, KYRKOGÅRDEN 1:1 
Smålands museum 
Fältarbetsledare: Eva Åhman
Undersökningen föranleddes av omläggning av 
dränering runt kyrkan. Söder om kyrkan var jor
den till största delen omrörd med en del stora 
stenar och benrester. På ett par ställen påträffa
des två lager sten, kalkbruk och rödfärgad jord. 
Detta tolkades som grunden till ett vapenhus 
som funnits vid en sydingång i kyrkan som igen
murades på 1700-talet. Kol från en av groparna 
på sydsidan daterades till 505 ± 165 BP. På nord
sidan fanns endast omrörda lager med mylla, 
grus och sand.

FYND: -
DATERING: medeltid och yngre.

LENHOVDA SN, NÖBBELE 4:2, 
FORNE 17 
Smålands museum 
Fältarbetsledare: Eva Åhman

Undersökningen föranleddes av att gravfältet 
skadats vid nedgravning av råvattenledning. Sex 
anläggningar hade skadats, fem av dessa var ska
dade i kanten och återställdes. Den sjätte, som 
grävts tvärs igenom, undersöktes. Inget tydde på 
att den var en grav. Den hade karaktären av 
odlingsröse och kol fanns under hela anläggning
en . Svar på C14-analys har ännu inte kommit.

FYND: träkol.
DATERING: -
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LJUNGBY SN, KÖLBY 9:1 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala
Schaktning för vattenledning. Under schakt- 
ningen påträffades två stolphål, 14 härdgropar 
och ett område med kulturlager av ca 10 m diam 
i ett 700 m2 stort område. Anläggningarnas ytor 
ligger mellan + 11,20 och + 11,87 möh.

FYND: flintor.
DATERING: neolitikum.

LOFTAHAMMARS SN, 
SKEPPSHOLMEN 
Tjustbygdens kulturhistoriska museum 
Fältarbetsledare: Nils Svenwall
Kompletterande slamsugning, bärgning av en
staka fartygsdetaljer samt inmätning och kom
pletterande av fotomosaik.
FYND: -
DATERING: troligen 1500-talet.

LOFTAHAMMARS SN, 
SKEPPSHOLMEN 
Tjustbygdens kulturhistoriska museum 
Fältarbetsledare: Nils Svenwall
Denna undersökning avsåg att frilägga ännu ej 
undersökta delar av vraket för att komplettera 
forskningsunderlaget.
FYND:-
DATERING: troligen 1500-talet.

RYDAHOLMS SN, SKRIPERYD, 
FORNL111
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Björn Varenius
Kartering av hela gravfältet samt återställning av 
de vid vägarbete skadade gravarna.

FYND: -
DATERING: troligen yngre järnålder.

RYSSBY SN, HÄSSLEHULT 1:1, 
FORNL 171
Kalmar läns museum/Lunds universitet, 
arkeologiska institutionen 
Fältarbetsledare: Monika Rasch,
Ebbe Westergren
Undersökningen har visat att platsen utnyttjats 
för bosättning under äldre stenåldern. Två skil
da bosättningslager har påträffats, det övre 
0,08-0,20 m tjockt, det undre ned till 0,85 m un
der markytan. I det undre lagret framkom ett 
stort antal sotgropar. Någon större tidsskillnad 
mellan de två lagren verkar inte föreligga. Vissa 
fyndkoncentrationer konstaterades inom områ
det, men boplatsens omfattning var dock inte 
möjlig att helt klarlägga. Fynden visar att plat
sen använts för bosättning under mellersta/sena
re delen av mesolitikum, i första hand Ertebölle- 
kulturens tidiga/mellersta del, ca 5000 f Kr, ka
librerad tidsskala.
FYND: flintor, mikroliter, kärnor, spån, avslag. 
DATERING: mellersta/senare delen av mesoli
tikum.

SJÖSÅS SN, MÄSTREDA 1:8,
FORNL 101 
Smålands museum 
Fältarbetsledare: Eva Åhman
Fortsatt undersökning av husgrunden i Mästre- 
da. Västra delen av husgrundens inre undersök
tes. Här fanns ett stolphål som bildar par med ett 
stolphål som undersöktes 1984. I kulturlagret 
fanns några fläckar med träkol, ett 10-tal enkla 
krukskärvor samt ett avslag av en slipad flintyxa, 
sannolikt en tunnackig.

FYND: keramik, avslag, en slipad yxa av flinta, 
träkol.
DATERING: eventuellt yngre stenålder.
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SKÄRSTADS SN, FORNL 8 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Björn Varenius
Delundersökning av vid plöjning skadad sten- 
sättning.

FYND: brända ben.
DATERING: yngre järnålder.

TOFTERYDS SN, FORNL 125,
ÅKERS SN, FORNL 135 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Björn Varenius
I samband med markberedning och nyplante
ring tillkom skador på rubricerad fornlämning. 
Den arkeologiska undersökningen innebar åter
ställning av de skadade ytorna, samt kartering av 
hela gravfältet. Dessutom undersöktes en kvad
ratisk stensättning.

FYND: lerkärl, kniv, sölja?, pärla, pilspets. 
DATERING: yngre romersk järnålder.

VISINGSÖ, UPPHÄNGSHAGEN 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Thomas Areslätt
Arkeologkurs i samarbete med Länsmuseet och 
Visingsö folkhögskola. Boplatsområde .från 
bronsåldern-järnåldern; härdar, stolphål, kok
gropar och en skärvstenshög.

FYND: keramik, flinta, knacksten, brända ben 
m m.
DATERING: skärvstenshögen C14-daterad till 
ca 1000 f Kr, bronsålder-järnålder.

VOXTORPS SN, BJURSNÄS 1:13, 
FORNL 15a, b 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Michael Delden

fornminnesrikt område. Under det 0,05-0,07 m 
tjocka humusmarkskiktet framkom ett rödaktigt 
sandlager. Inga fynd eller konstruktioner av an
tikvariskt värde påträffades.
FYND: - 
DATERING: -

VÄXJÖ, HOVSHAGAOMRÅDET, 
FORNL 113, 122, 123 
Smålands museum 
Fältarbetsledare: Eva Åhman
Undersökningen föranleddes av byggnation i 
området. Fornl 122 utgjordes av en rund sten
sättning innehållande brända ben samt en fibula, 
Montelius per III. På en anslutande häll upp
täcktes ett 20-tal skålgropar. I omgivande mark 
grävdes provschakt och några flintavslag påträf
fades. Fornl 113 utgjordes av ett odlingsröse lik
som fornl 123. Runt det senare grävdes prov
schakt varvid några flintavslag påträffades. Om
rådet hade tidigare fosfatkarterats och analysen 
visade på höga fosfathalter. Undersökningen 
har avslutats våren 1986.

FYND: bronsfibula, flintavslag, träkol. 
DATERING: bronsålder, nyare tid.

VÄXJÖ, KV MAGNUS SMEK 
Smålands museum 
Fältarbetsledare: Eva Åhman
Undersökningen föranleddes av nybyggnation 
på delar av tomten. Övre delar av kulturlagret 
var magrare och sandigare, undre delen fetare 
och delvis sotigt. En stensatt brunn påträffades 
samt vissa rester av skulptörverksamhet i form 
av lera och en skissartad terracottafigurin - en 
vattuman, troligen härrörande från bildhugga
ren Segervalls verksamhet (1720-tal).

FYND: rödgods, glas, terracottafigurin mm. 
DATERING: 1600-1800-tal.

Schaktning för tillbyggnad av bygdegården. Den 
aktuella platsen är belägen inom ett mycket
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VÄXJÖ, KV SUNAMAN SAMT 
LINNÉGATAN 
Smålands museum 
Fältarbetsledare: Eva Åhman
Antikvariska kontroller vid schaktning. 1 kv Su- 
naman fanns omrörda kulturlager samt delar av 
en mur. 1 Linnégatan fanns också till stor del om
rörda kulturlager samt på något ställe rester av 
brandlager (troligen 1843).
FYND: rödgods.
DATERING: 1600-tal och senare.

Södermanland

DALARÖ SN, BELLEVUE 
Statens sjöhistoriska museum 
Fältarbetsledare: Bert Westenberg
Vraket är kraftigt nedbrutet, klinkbyggt med en 
relativt välbevarad bottensektion, längd 25 m, 
bredd 5 m. Djup 22-23 m. Provtagning för den- 
drokronologisk datering.

FYND: -
DATERING: äldre än 100 år.

NYNÄSHAMN, TATTRAN 
Statens sjöhistoriska museum 
Fältarbetsledare: Bert Westenberg
Undersökningen avsåg att genom provtagning 
och dendrokronologisk analys erhålla en säkrare 
datering av vraket. Vraket som är kraftigt ned
brutet var dessutom föremål för uppmätning och 
fotografering.

FYND: bl a kritpipa.
DATERING: troligen 1700-talet.

Stockholms innerstad

GALÄRVARVET
Statens sjöhistoriska museum
Fältarbetsledare: Bert Westenberg
Avsökning av området utanför Galärvarvsdock- 
an med anledning av förestående ingrepp i sam
band med byggstart för det nya Wasamuseet. 
Undersökning har utförts med hjälp av side scan 
sonar, sub bottom profiler och okulär avsökning 
med dykare.

FYND:- 
DATERING: -

GAMLA STA’N, KV CEPHEUS 19 
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Anita Biuw
Fastigheten är belägen på åsen, där grundför
stärkning normalt inte behöver göras. Den del, 
som grundförstärktes var ett gårdshus utan käl
lare, troligen uppfört på 1700-talet. Gårdshusets 
sättningar visade sig bero på att huset var grund
lagt på lösa fyllnadsmassor, som innehöll kera
mik i form av yngre rödgods och lite djurben och 
en hel del större stenar. Ca 3 m under huset 
fanns en körtel med siltig dy inlagrad i åsen. Den 
har varit anledningen till att huset satt sig på 
1700-talet. Man gjorde då en ”grundförstärk
ning” genom att försöka ge gårdshuset en som 
man trodde stabilare grund genom att schakta ur 
och fylla upp med stora stenar.

FYND:-
DATERING: 1700-tal.

GAMLA STA’N, KV LUNA 13 
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Anita Biuw
Grundförstärkningen utfördes med stålpålar, 
schaktdjupet uppgick till ca 80 cm under befint
lig golvnivå. Fastigheten var grundlagd på fyll
ning bestående av sten, sand, grus, tegelskärv,
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huggspån och rester av organiskt material (göd
sel och sopor). På en del håll fanns rester av en 
rustbädd.

FYND: - 
DATERING: -

rad gråstensgrund och i den sydvästra delen 
framkom ett ugnsfundament samt ytterligare en 
murrest. De sistnämnda anläggningarna var 
uppförda i stortegel.
FYND: keramik.
DATERING: 1400-1660-tal.

GAMLA STA’N, KV PROSERPINA 
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Anita Biuw,
Solbritt Benneth och Kerstin Söderlund
1300-talets strandlinje går genom fastigheten, 
vars västra del ligger på åsgrus och den östra på 
uppfyllt område. Den nuvarande fastigheten 
började uppföras på 1770-talet, men rester av 
äldre stenhus ingår i byggnaden. I fastighetens 
nordvästra del påträffades rester av en kallmu-

GAMLA STA’N, KV TRITONIA 8 
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Solbritt Benneth,
Jan Åke Ljung och Kerstin Söderlund
Vid undersökningen påträffades en bit av den 
senmedeltida stadsmuren och ett av försvarstor- 
nen, Lejontornet. Vidare framkom lämningar 
efter den bebyggelse som funnits i området före 
gaturegleringen på 1630-talet. Tre nivåer med

Fig 22. Kv Tritonia 8, Gamla Stan i Stock
holm. Två svärd från 1300-talets mitt el
ler senare hälft påträffades i anslutning 
till Lejontornet. Fynd av det här slaget är 
sällsynta i Stockholm. En anledning till 
det kan vara att det under långa tider var 
förbjudet att bära hugg- eller stickvapen 
innanför murarna. Foto: Henrik Hult- 
gren, Stockholms stadsmuseum.
Two swords from the middle or second 
half of the 14th century were found in as
sociation with Lejontornet.

381



Fig 23. Kv Tritonia 8, Gamla Stan i Stockholm. Lejontornets murar dokumenteras med hjälp av fältpantograf. 
Foto: Göran Fredriksson, Stockholms stadsmuseum.
The walls of Lejontornet (the Lion Tower) being documented with the aid of a field pantograph.
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stenlagda gränder och trähus fanns. Den äldsta 
bebyggelsen hade anlagts på 1400-talet och den 
yngsta hade existerat fram tills det att området 
reglerades. Gatunätet utgjordes av de i öst-väst
lig riktning löpande Didrick Ficks och Sven Vin- 
tappares gränder som mynnade ut i murgatan, 
dvs den gata som gått parallellt med stadsmuren 
i nord-sydlig riktning. Under gränderna fram
kom träbroar. Dessa torde vara samtida med 
tornet och stadsmuren. Undersökningsområdet 
ligger på utfylld mark. Utfyllnaden har skett un
der 1300-talets andra hälft. I utfyllnadslagren 
fanns två pålrader som låg innanför och paral
lellt med stadsmuren. Lejontornet och pål- 
raderna har dendrokronologiskt daterats till 
1382-83 respektive 1349.
FYND: keramik, läder-, trä- och metallföremål 
bl a två svärd.
DATERING: 1300-1600-tal.

KLARASTRAND
Statens sjöhistoriska museum
Fältarbetsledare: Bert Westenberg
Klarastrandslcden sträckan Kungsgatsviaduk- 
ten-Barnhusbron. Avsökning av bottenområ
den som kommer att beröras av utfyllnad i sam
band med breddning av väg och spårområde. 
Vattenområdet är avsökt med side scan sonar, 
sub bottom profiler, okulär avsökning med dy
kare. Delar av området har avsökts med sond- 
stavar.
FYND:- 
DATERING: -

NORRMALM, KV BOCKEN 1,3 OCH 43 
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Monica Fredriksson
Under källargolvet framkom berg. Där källare 
saknades gick berget upp till gatunivån.

FYND: - 
DATERING: -

NORRMALM,
KV FERSENSKA TERRASSEN 6, 
BLASIEHOLMSTORG 
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Monica Fredriksson
Schaktning för gång- och installationskulvert 
mellan kv Ladugårdsbron och in i kv Fersenska 
Terrassen. Området bestod av berg.

FYND: - 
DATERING: -

NORRMALM, KUNGSTRÄDGÅRDEN 
NORRA DELEN 
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Monica Fredriksson.
I samband med nybyggnad av restaurang schak
tades ca 4-5 m djupt inom hela området. I 
schaktet framkom ca 1 m tjockt jord- och sandla
ger, därunder ca 1 m tjockt lager med sand, grus 
och sten (åsmaterial) och därunder blålera. Två 
profiler upprättades. Uppgifter finns att områ
det redan på 1400-talet kan ha avsatts för Kung
lig Trädgård.

FYND: - 
DATERING: -

NORRMALM, KV KVASTEN 2, 3 
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Monica Fredriksson
Nybyggnad av kontorshus planerades och områ
det under hela fastigheten urschaktades. Under 
i stort sett hela huset fanns källare, som var 
nedgrävd i åsen. Grusåsen sluttade mot sydost 
och i den sydöstra delen framkom under källar- 
nivån fyllnadslager med trärester i botten på ett 
lager åsgrus och därunder blålera. Här ritades en 
profil. Denna del bör ha utgjort strandkant un
der någon period mellan 1300-1400-talet. Ytter
ligare en profil ritades på ett mindre område där 
det ej varit källare. Här kom åsgrus direkt under
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Fig 24. Blivande kv Överkikaren på Södermalm i Stockholm. Till höger i bilden syns lämningar efter två hus tro
ligen byggda under 1500-talet och till vänster rester av Pontus Fredrik de la Gardies palats, byggt efter stadspla- 
neregleringen på 1650-talet. Foto: Göran Fredriksson, Stockholms stadsmuseum.
On the right, remains of two buildings, probably erected in the 16th century. On the left, remains of Pontus Fredrik 
de la Gardie’s palace, built after the regulation of the town plan in the 1650s.
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gårdsnivå. Även äldre murverk dokumentera
des.
FYND:- 
DATERING: -

NORRMALM, KV LAGERN 1, 2, 3, 5 
OCH 10
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Ingrid Dyhlén-Täckman
De fastigheter, som tidigare stod på de här tom
terna, uppfördes i slutet av 1800-talet. De var 
källarförsedda och flertalet av gårdarna var till 
största delen underbyggda. Större delen av fas
tigheterna låg på utfyllnadsmassor, den östligas
te delen låg på lera.

FYND: - 
DATERING: -

NORRMALM, KV RÄNNILEN 6, 7 
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Monica Fredriksson
I samband med att fastigheterna renoverades 
schaktades under källargolvet för pumpgrop och 
hissgropar. I groparna framkom täta pålar för 
grundläggning av byggnaderna och däremellan 
svart träflis och gödselfyllning.
FYND: - 
DATERING:-

RIDDARHOLMEN,
WRANGELSKA PALATSET 
Riksantikvarieämbetet, Du 
Fältarbetsledare: Thomas Billig
Byggnadsarkeologisk undersökning i samband 
med utvändig restaurering och partiell inre om
byggnad. Antikvarisk kontroll under hela bygg
tiden.
FYND: diverse byggnadsfragment. 
DATERING: 1540-tal och senare.

SÖDERMALM,
BLIVANDE KV ÖVERKIKAREN M M 
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Elisabeth Brynja,
Per Nelson och Jan Åke Ljung
I området framkom byggnadslämningar från 
fem sekler. Äldst och arkeologiskt mest intres
sant, var resterna efter de sex hus som var beläg
na under 6 m fyllnadslager eller under senare ti
ders byggnader. Av dessa hus, som troligen 
byggts under loppet av 1500-talet, återstod 
grundsulor och upp till fem skift tegel av medel
tida karaktär. Av planlösningen att döma var två 
av husen byggda som parstugor. Alla de äldre 
husen var orienterade efter det medeltida gatu
nätet och revs troligen när man på 1650-talet ge
nomförde den stora gaturegleringen. Flera saker 
tyder på att även husens överbyggnader varit av 
sten; som de kraftiga grundmurarna och i viss 
mån även jämförelser med dåtida bildmaterial 
på vilket husen kan identifieras. Enligt skriftliga 
källor har däremot Södermalm endast ett fåtal 
stenhus före regleringen. Om utgrävningen i 
stort se även föregående års redogörelse.
FYND: från de medeltida husen: 2 bennålar, 1 
kvarnsten och några skärvor stengods (Rhen- 
ländskt gods).
DATERING: 1500 (-1800-tal).

Uppland

ADELSÖ SN, FORNL 109 
Stockholms Universitet, 
arkeologiska forskningslaboratoriet 
Fältarbetsledare: Lena Holmquist Olausson

På Kärrbackagravfältet, foml 109, undersöktes 
en stensättning, 13 m i diam och ca 0,5 m hög 
med brandlager. Anläggningen var skadad av 
grustäkt. Den dateras till vikingatid utifrån fynd 
och C14-analys, 900 ± 70 AD (ST 10371). Un
dersökningen ingår som en del i ett forsknings
projekt vid arkeologiska forskningslaboratoriet, 
SU). 50 m öster om gravfältets ytterbegränsning 
påträffades i samband med maskinrensning av
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ett dike, en tidigare ej känd fornlämning i form 
av en härdgrop och en sotgrop. Anläggningarna 
är C 14-daterade till 425 ± B C (ST 10369) och 
120 ±70 (ST 10370).

FYND: keramikskärvor från flera kärl, 40-tal 
båtnitar, brodd samt järnnubb med bronshuvud. 
DATERING: vikingatid och förromersk järnål
der.

BONDKYRKO SN, FORNL 368 
Uppsala Universitet, 
arkeologiska institutionen 
Fältarbetsledare: Eva Hjärthner-Holdar

Undersökningen som bedrivits som seminarie- 
grävning omfattade ca 1/4 av ett skärvstensröse 
samt 70 kvm av en boplatsyta. Kulturlagret på 
boplatsen var ca 0,2 m tjockt.

FYND: hjärtformad pilspets med urnupen bas, 
järnslagg, keramik.
DATERING: yngre bronsålder - äldre järnål
der.

BROMMA, KV LINNEDUKEN 
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Solbritt Benneth,
Monica Fredriksson och Kertin Söderlund
Undersökningsområdet utgjordes av en sydslut- 
tande blockrik moränbacke som i norr avskurits 
av Drottningholmsvägen. Anläggningarna låg i 
slänten mot Drottningholmsvägen och var delvis 
bortschaktade. De utgjordes av två stensättning- 
ar, varav den bäst bevarade innehöll en skelett- 
grav orienterad i västsydväst-ostnordostlig rikt
ning.

FYND: skelettdelar.
DATERING: 1000-tal.

BÄLINGE SN, OXSÄTRA 3:4,
FORNL 259 
Uppsala Universitet, 
arkeologiska institutionen 
Fältarbetsledare: Ann Segerberg

Undersökning av stenåldersboplats vid Anne- 
berg i Oxsätra. Boplatsen är den västligaste av 
de hittills åtta kända stenåldersboplatserna i 
Bälinge mossar 2,5 mil nordväst om Uppsala. 
Samtliga boplatser, så när som på den i Oxsätra, 
tillhör den gropkeramiska kulturen. Orsaken till 
undersökningen var att fastställa boplatsens ål
der och kulturtillhörighet för att kunna diskute
ra dess relation till de övriga boplatserna i områ
det. Undersökningen, vilken ägt rum under åren 
1983-1986, omfattar 105 kvm av boplatsens 
västra del. Tidigare har delar av boplatsens cent
rala yta samt dess västra utkant utgrävts. Kultur
lagret består av mörk sandig och lerig mylla. I 
detta finns mycket skärvsten och fynd. De sena
re utgörs framför allt av keramik, flinta och 
kvarts men även av skiffer och grönsten. Dess
utom finns ett rikligt organiskt material beståen
de av djurben och förkolnat trä och hasselnöt
skal. Någon exakt datering föreligger inte ännu 
men allt talar för att boplatsen snarast är tidig- 
neolitisk. Boplatsen bör ses som en fångstbo
plats. Fångstnäringarna har i viss utsträckning 
kombinerats med boskapsskötsel och i någon 
mån även med jordbruk.
FYND: keramik, avslag och djurben. 
DATERING: troligen tidigneolitisk.

BÖRJE SN, HÄSSELBY 5:1, FORNL 151 
Uppsala Universitet, 
arkeologiska institutionen 
Fältarbetsledare: Gunnar Hedlund,
Helena Knutsson, Kajsa Willemark,
Bardi Waldimarsson

Undersökningen som startat år 1978 bedrivs som 
undervisningsgrävning för institutionens studen
ter. År 1985 slutfördes undersökning av en yta 
omfattande 75 kvm, som avtorvats och delvis 
grävts under året 1984. Tre gravar grävdes ut 
samt de emellan dessa liggande boplatslämning
arna. Gravarna är av samma typ som de förut
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undersökta i området, dvs skelettgravar i träkis
tor, vanligen utan gravgåvor. Konstruktion, läge 
och fyndlöshet antyder en datering till över
gångstiden vikingatid-kristen tid. I en av gra
varna gjordes ett samlat fynd av två små brons
ringar, fragment av tunna sammanvridna brons
trådar, järnfragment, små textilrester och trä
fragment. Dessa fynd ligger dock möjligen i en 
störning. En kistkonstruktion kunde rekonstru
eras där kistan var byggd i en sorts sängform och 
där gavlarna bildade ”sängens” fötter. Boplats
lämningar bestod av fläckar med bevarade golv
rester, rester av nerfallna lerklinade flätverks- 
väggar (både lerklining och bränt trä), stolphål 
(ofta fyllda med detta material). En härd har 
grävts ut, av rektangulär form, med ett flertal 
kvarnstensfragment använda som byggnadsma
terial.
FYND: bronsringar, bronstråd, järnfragment, 
textilrester, träfragment.
DATERING: vikingatid - kristen tid.

LOVÖ SN, SÖDERBY OCH LUNDA, 
FORNL 13, 15, 16, 17, 20 OCH 89 
Stockholms Universitet, 
arkeologiska institutionen 
Fältarbetsledare: Bo Petré
Seminariegrävningar, ingående i Lovöprojek- 
tet. De undersökta anläggningarna utgöres av 
stensättningar, dels ingående i gravfält och dels 
ensamliggande i krönläge, samt en större hög. 
Dessutom har undersökts tre schakt, två på 
bronsåldersboplatser (fornl 13 och 89) och ett i 
en fornborg (fornl 20). Stensättningarna (fornl 
13 och 16) var 2,5-4 m i diam och 0,1 -0,3 m höga 
och hade brandlager.
Fynden utgjordes av brända ben, keramikkärl, 
kamfragment, pärlor, järnnitar (båtnitar), 
bronsspänne och järnfragment. De ensamlig
gande stensättningarna i krönläge (fornl 15 och 
17) var fyndfattiga. Endast brända ben och kera
mik påträffades i fornl 17. I en stensättning i 
krönläge på fornl 13 framkom en järnkniv och en 
järnsölja samt brända ben (rena). I en hög, 6 m 
i diam och 1 m hög på fornl 13 framkom brända 
ben, kamfragment (600-tal), keramik, båtnitar 
och j ärnfragment. Högen var plundrad. Ett 1x4

m stort schakt i en skärvstensförekomst på fornl 
13 gav inga fynd. Ett provschakt, 0,5x2 m, i en 
skärvstensförekomst på fornl 89 gav keramik
skärvor (från stora kärl), enstaka ben och ensta
ka kol. Ett schakt i fornborgen (1 x4 m) gav kol 
och sintrad sten samt indikationer på hur borg
muren varit konstruerad. I samband med under
sökningen av stensättningen fornl 15 framkom 
utanför anläggningen två kölskrapor av kvarts.

FYND: bronsspänne, kniv, sölja, pärlor, kam
fragment, båtnitar, lerkärl, brända ben. 
DATERING: fornl 13 och 16, yngre järnålder, 
fornl 15,17 och 89, yngre bronsålder/äldsta järn
ålder, fornl 20, folkvandringstid.

SIGTUNA, KV BORGAREN 4,
FORNL 195 
Sigtuna museer 
Fältarbetsledare: Sten Tesch
Undersökningen föranleddes av omläggning av 
VA-schakt inom tomten. Undersökningsområ
det var beläget på Malmen, öster om det kända 
svarta jordområdet. I de schakt som kontrollera
des framkom steril stenig mjäla direkt under 0,3 
m matjord.

FYND:- 
DATERING: -

SIGTUNA, BORGMÄSTARÄNGEN, 
FORNL 195 
Sigtuna museer 
Fältarbetsledare: Sten Tesch
Undersökningen föranleddes av flyttning av fem 
träd från Stora gatan till Borgmästarängens väst
ra sida. Undersökningsområdet var beläget i det 
kända svarta jordområdets östra kant, i anslut
ning till den vik som fanns här vid medeltidens 
början. Det gjordes fem undersökningsrutor, 
om 2x2 m, på rad i nord-sydlig riktning. Av
ståndet mellan den nordligaste och den sydligas
te var 48 m.
I de två rutorna längst ner mot vattnet påträffa
des inga som helst kulturlager. Bottenlerans ni
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vå låg här på 2,7 möh och 3,0 mö h. I den mel
lersta rutan framkom omrörda kulturlager och 
mot botten en ränna. I de två översta rutorna var 
förhållandena likartade med hus med lergolv i 
upp till fyra skikt. I den ena rutan fanns fragmen
tariskt bevarade trärester, som visar att det kun
nat vara fråga om ett skiftesverkshus och i den 
andra rutan utgjordes vägglinjen av syllstensra- 
der utan bevarade trärester. I detta hus fanns en 
kraftig eldstad i flera skikt, som ursprungligen 
kan ha varit en rökugn. Fyndmaterialet och bot
tenlerans nivå i anslutning till huslämningarna 
(+ 4,0- + 4,6 möh) visar att bebyggelsen knap
past kan vara äldre än från senare delen av 1000- 
talet. Det kan anmärkas att de bevarade kultur
lagren inte låg mer än 0,2 m under markytan.

FYND: skärvor av äldre svartgods, spikar, nitar, 
järngrytben, 2 pincetter av brons, bennålar, bry- 
nen, något sågat horn- och benspill, dubbel-hel- 
kam med metallbehållare.
DATERING: senare delen av 1000-talet.

SIGTUNA, BORGMÄSTARÄNGEN, 
FORNL 195 
Sigtuna museer 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

Undersökningen föranleddes av byggandet av 
en syd-nordlig väg om ca 100 m över Borgmäs- 
tarängen. Undersökningsområdet, som var be
läget i svarta jordområdets östra kant, utgjorde 
under tidig medeltid en vik där bäcken från klos
terområdet mynnade ut. I vägsträckningens öv
re del avbanades två ca 1x5 m stora provrutor. 
Endast matjord och påförda lager påträffades 
ovan den sterila ytan. I övrigt övervakades arbe
tet utan att något av intresse framkom. Den ste
rila nivån låg från + 0,4 till + 5,0 m ö h.

FYND: - 
DATERING: -

SIGTUNA, KV DANSEN 1 
Sigtuna museer 
Fältarbetsledare: Sten Tesch

Undersökningen föranleddes av schaktning för 
ett villagarage. Undersökningsområdet var be
läget på Malmen öster om det kända svarta jord
området och nära vattnet på 3-4 möh. Under 
0,6 m matjord fanns endast sandig/grusig morän 
med inslag av större sten.

FYND: - 
DATERING: -

SIGTUNA, KV FÅGELSÅNGEN 7 
Sigtuna museer
Fältarbetsledare: Mikael Karlsson

Provundersökningen föranleddes av installation 
av handikapphiss i anslutning till en villa. Un
dersökningsområdet var beläget alldeles nor
dost om det kända svarta jordområdet i Sigtuna. 
I de två mindre provrutor som undersöktes 
framkom steril lera direkt under matjordsnivån.

FYND:- 
DATERING: -

SIGTUNA, KV GRANHÄCKEN, 
FORNL 195 
Sigtuna museer
Fältarbetsledare: Sten Tesch/Boje Persson
Arkeologisk undersökning föranledd av en pla
nerad parkeringsplats alldeles öster om den nya 
vägen över Borgmästarängen. I anslutning till 
parkeringsplatsen skulle dessutom uppföras en 
transformatorstation. Undersökningsområdet 
var beläget i svarta jordens östra kant. Endast 
enstaka mycket fragmentariska arkeologiska 
observationer har tidigare gjorts i området. All
mänt har dock den nu försvunna bäcken i Borg
mästarängen ansetts utgöra det medeltida be
byggelseområdets östra gräns.
Under sommaren gjordes en arkeologisk prov
undersökning varvid kunde konstateras att här 
fanns ett 0,2-0,5 m tjockt tidigmedeltida kultur
lager, som även inkluderade fragmentariska 
byggnadslämningar. Efter vissa omprojekte
ringar var det endast nödvändigt att undersöka 
drygt 100 m2 av den 600 m2 stora exploaterings-
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ytan. Resten kommer att bevaras under parke
ringsplatsen.
Vid undersökningen framkom flera bebyggelse
lämningar i ett eller flera skikt som varit belägna 
vid stranden av den vik som gick in över nuva
rande Borgmästarängen. Här fanns också anty
dan till stenpirar. Av husen återstod endast ra
der av stenar på vilka trähusens bottensyllar vi
lat. I ett fall var en bränd stock bevarad. Flera 
eldstäder och frånvaron av något direkt hant- 
verksavfall pekar på att det har varit frågan om 
vanliga bostadshus. Fyndmaterialet och nivån 
över havet pekar på en datering till tiden om
kring år 1100.
Undersökningsresultatet är mycket intressant 
eftersom det är första gången tidigmedeltida 
kulturlager och bebyggelselämningar påträffats 
öster om bäcken i Borgmästarängen. Att liknan
de lämningar inte påträffats vid tidigare schakt- 
ningar i området kan i viss mån förklaras av kul
turlagrets matjordsliknande karaktär och be
byggelseresternas fragmentariska tillstånd. 
Bebyggelsen i Sigtuna har alltså som det verkar 
expanderat både åt väster (kv Nunnan) och åt 
öster (kv Granbäcken) till 1100-talets början. 
Efter denna period har bebyggelseområdet 
snabbt reducerats för att så småningom endast 
omfatta de centrala delarna kring Stora gatan.

FYND:-
DATERING: omkring 1100.

SIGTUNA, KV KLOCKAREN 
(KLOCKARGÅRDEN)
Sigtuna museer 
Fältarbetsledare: Sten Tesch
Undersökningen föranleddes av ombyggnad av 
ålderdomshemmet Klockargården. Undersök
ningsområdet var beläget utanför och öster om 
det kända svarta jordområdet. Avschaktning av 
ca 10 m2 kontrollerades. Under ca 0,6 m tjockt 
matjordslager fanns endast orörd morän.
FYND: - 
DATERING: -

SIGTUNA, KV KOPPARDOSAN 2, 
FORNE 195 
Sigtuna museer
Fältarbetsledare: Mikael Karlsson
Undersökningen föranleddes av schaktning för 
nyanlagd parkeringsplats (ca 20x30 m) i kvar
tersmark. På grund av markytans sluttning var 
det huvudsakligen frågan om utfyllnader. I nor
ra delen schaktades dock upp till 60 cm djup. De 
avbanade massorna utgjordes huvudsakligen av 
matjord och omrörda lösa lager. Endast i nord
östra delen kom orörda kulturlager ytligt att be
röras dock utan att man gick ner i dessa.

FYND:- 
DATERING: -

SIGTUNA, KV MALMGÅRDEN 5 
Sigtuna museer
Fältarbetsledare: Mikael Karlsson
Undersökningen föranleddes av schaktning för 
garagebyggnad. Undersökningsområdet var be
läget alldeles sydost om svarta jordområdets 
kända utsträckning. Under matjord och påförda 
lager framkom endast sterilt morängrus på ca 3,5 
m öh.

FYND:- 
DATERING: -

SIGTUNA, KV NUNNAN, FORNE 195 
Sigtuna museer 
Fältarbetsledare: Sten Tesch
Undersökningar utfördes 1982 och 1984 av Riks
antikvarieämbetet i kvarteret. Vid efterunder- 
sökningen utvidgades den västra undersöknings- 
ytan varvid ytterligare sju tidigmedeltida ske
lettgravar påträffades. Sökschakt drogs vinkel
rätt från den nordvästra skogskanten och över 
den yta som tidigare varit täckt av en stor dump
hög. Tidigmedeltida skelettgravar framkom i så 
gott som alla sökschakten. Eftersom det finns 
gravar kvar där husen planeras stå, måste ytterli
gare en kompletterande undersökning göras in
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nan byggnationen kan komma till stånd. Prov
undersökningen visar att den yta som bör avba
nas och undersökas är ca 10x100 m (1 000 m2). 
Antalet gravar som kan förväntas inom denna 
yta kan uppskattas till 35-40. Undersökningsre
sultatet visar att det funnits ett sammanhängan
de senvikingatida-tidigmedeltida gravfält från 
kv S:t Göran och längs hela kv Nunnans nord
västra kant och upp mot S:t Per.
FYND: -
DATERING: sen vikingatid - tidig medeltid.

SIGTUNA, KV PLANTAGET 4 
Sigtuna museer
Fältarbetsledare: Boje Persson

Undersökningen föranleddes av om- och ut
byggnad av kv Plantaget 4. Undersökningsom
rådet var beläget alldeles nordost om svarta 
jordområdets kända utbredning. Osäkra ske
lettgravar har tidigare påtäffats i närheten. Vid 
de schaktningsarbeten som gjordes påträffades 
varken kulturlager eller gravar.
FYND:- 
DATERING: -

SIGTUNA, STORA GATAN 
VA-SCHAKT PUNKT 1-23, FORNL 195 
Sigtuna museer
Fältarbetsledare: Mikael Karlsson/
Sten Tesch

Stora gatan VA-schakt punkt 1-3, 2-21 och 21- 
23 - arkeologisk undersökning (punkt 2-21,40 
m, utfördes av Riksantikvarieämbetet UV). Ett 
ca 120 m långt schakt från Borgmästarängens 
mitt längs hela kv Kyrkolundens södra sida. Un- 
dersökningsbredden var 1-2 m, förutom den 
västligaste delen, 51 m, där det endast grävdes i 
gammalt schakt och ej i botten. Kulturlagret 
ökade successivt från ingenting vid den gamla 
bäckfåran i Borgmästarängen till över två meter 
framför Rådhustorget där ett brunnsschakt 
grävdes ända till bottenleran. Schaktet följde i 
stora drag en rad husgavlar på sydsidan av me

deltidens Stora gata; syllstensrader som stöd för 
någon form av trähus. I schaktets västra del 
fanns även en del trävirke bevarat. Huvuddelen 
av det bevarade kulturlagret var från 1000- och 
1100-talet. Bland de mer anmärkningsvärda fyn
den kan nämnas ett runristat revben, ett ABC- 
ben med runraden ”futharken” inristad.
Stora gatan VA-schakt punkt 1-11 - schaktkon
troll. Alldeles söder om gatan från busstorget 
och österut, ca 50 m långt och med stickschakt 
ner mot pizzakiosken. Huvudsakligen i gammalt 
schakt. Tunt tidigmedeltida kulturlager med få 
fynd och utan bebyggelselämningar.
Stora gatan VA-schakt punkt 11-13 (söder om kv 
Plantaget) - schaktingskontroll. Fortsättning ös
terut på punkt 1-11 där ett mycket tunt tidigme
deltida kulturlager kunde konstateras. Detta 
kulturlager upphörde efter ett par meter i det 
nya ca 30 m långa schaktet.
Sammantaget har denna undersökning utfyllt 
vår tidigare ganska magra bild av den allra östli
gaste delen av svarta jordområdet.

FYND: bl a runristat ben.
DATERING: 1000-1100-talet.

SIGTUNA, KORSNINGEN 
STORA GATAN/UPPSALA VÄGEN, 
FORNL 195 
Sigtuna museer
Fältarbetsledare: Mikael Karlsson
Undersökningen föranleddes av schaktning för 
elledningar. Arbetet berörda endast omrörda la
ger.

FYND: - 
DATERING: -

SIGTUNA, KV TORGGRÄND,
FORNL 195 
Sigtuna museer
Fältarbetsledare: Mikael Karlsson

Undersökningen föranleddes av grävningar för 
ledningsschakt från Strandvägen och upp till den 
nyanlagda parkeringsplatsen i kv Koppardosan.
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Schaktets längd var ca 40 m. I schaktets nedre 
del, mot vattnet, framkom den sterila lerans nivå 
på 0,6 m under markytan. De ovanliggande lag
ren bestod av fyllnadsmassor och matjord. I övre 
delen schaktades så pass grunt att kulturlagret ej 
berördes.
FYND: - 
DATERING: -

SIGTUNA, KV TRYCKAREN 6, 
FORNT 195 
Sigtuna museer 
Fältarbetsledare: Sten Tesch
Undersökningsområdet var beläget i svarta 
jordområdets västra del och alldeles söder om 
Stora gatan. Undersökningen föranleddes av 
VA-arbeten. Vid vardera anslutningspunkten 
upptogs två mindre schakt och i vardera schaktet 
kunde ca 1 kvm intakta kulturlager undersökas. 
I schaktet närmast Stora gatan var kulturlagret 
nästan 2 m tjockt, varav drygt hälften var tidig
medeltida. Sammanlagt kunde sju bebyggelse
horisonter urskiljas, varav fem utgjordes av ler- 
golv. Mot botten fanns spår av träsyllar som låg 
på en ordentligt lagd sylistensrad. I anslutning 
till tre av bebyggelsehorisonterna fanns kraftiga 
brandlager.
I det andra schaktet, ca 14 m längre åt söder, var 
kulturlagret tunnare, drygt metern. Kulturlagret 
framkom redan 0,3 m under nuvarande markyta 
och utgjordes endast av tidigmedeltida lager. 
Sannolikt har senare lager blivit avschaktade. 
Sammanlagt kunde sju bebyggelsehorisonter ur
skiljas, varav fem utgjordes av lergolv. Även här 
kunde några brandhorisonter iakttas.
FYND: keramikskärvor av äldre svartgods, en 
ornerad sländtrissa av marleka och en del avfall 
från ben- och hornhantverk.
DATERING: tidig medeltid.

SOLNA, HAGA SLOTT 
Riksantikvarieämbetet, Du 
Fältarbetsledare: Karin Andersson
Byggnadsarkeologisk undersökning i samband 
med utvändig reparation och partiell inre restau
rering.
FYND: diverse byggnadsfragment. 
DATERING: 1802 och senare.

SOLNA, KARLBERGS SLOTT 
Riksantikvarieämbetet, Du 
Fältarbetsledare: Peter Thagaard
Byggnadsarkeologisk undersökning och anti
kvarisk kontroll i samband med utvändig putsre
novering. Två perioder under 1600-talet analy
serade.

FYND: diverse byggnadsfragment. 
DATERING: 1600-tal.

SOLNA, ULRIKSDALS SLOTT 
Riksantikvarieämbetet, Du 
Fältarbetsledare: Karin Andersson
Byggnadsarkeologisk undersökning av slottets 
exteriör - sydöstra hälften - i samband med om- 
putsning. Antikvarisk kontroll.
FYND: diverse byggnadsfragment. 
DATERING: 1640-tal och senare.

SOLNA, ULRIKSDAL, 
SLOTTSTEATERN 
Riksantikvarieämbetet, Du 
Fältarbetsledare: Karin Andersson
Byggnadsarkeologisk undersökning i samband 
med byggnadens återställande i dess 1700-tals- 
gestaltning som teater. Antikvarisk kontroll.
FYND: diverse byggnadsfragment. 
DATERING: 1670-tal och senare.
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Fig 25. Dykare i arbete vid de välbevarade bottenspanten till ett 1700-talsfartyg i Vindöström. Foto Bert Westen
berg.
Underwater diver working on an 18th century vessel.

SPÅNGA, RISSNE 
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Kerstin Söderlund

Västra delen av gravfält 191 berördes av en pla
nerad parkväg. Stadsmuseet kunde vid besikt
ning inte se några gravar i området, varför en 
provundersökning begärdes av västra delen. Då 
endast den västra delen av gravfältet provunder- 
söktes, kvarligger den östra delen som fornläm- 
ning.
FYND: - 
DATERING: -

TOLFTA SN, DORKARBY 1:7, 
LILLSJÖN 
Upplandsmuseet 
Fältarbetsledare: Lars Gezelius
Fyndet gjordes vid dikesrensning inom den igen
vuxna Lillsjön. Del av en bottenplanka med an
sats till köl, mindre fragment av bord, ett helt 
spant och ett fragment av spant.

FYND: båtdelar.
DATERING: -
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VALLENTUNA SN, LINGSBERG 1:2, 
FORNL 262, 263, 265 
Stockholms Universitet, 
arkeologiska institutionen 
Fältarbetsledare: Michael Olausson
Undersökningen ingår i Angarnsjöprojektet. 
Den aktuella undersökningen syftar till att kart
lägga förhållandet mellan fornborgen, fornl 265 
och den intilliggande, 1,5 ha stora boplatsen, 
fornl 262, 263. I fornborgen undersöktes tre 
schakt, 1x6 m stora i tre olika muravsnitt. Två 
av dem har daterats med thermoluminiscens 
(TL) ca 100 AD och med C14, 400-100 B C. In
om boplatsen 262 undersöktes delar av ett lång
hus, härdgropar, ugnar och en förrådsgrop. 
Boplatsen överlagras delvis av ett gravfält varav 
undersöktes tre stensättningar, en av dem en 
mittblocksstensättning. Inom fornl 263 under
söktes skärvstenshög, härdgropar, en ugn, del 
av grophus.
FYND: fornl 262, boplats: järnfragment, järn
slagg, knacksten, brända ben; fornl 262, grav
fält: brända ben; fornl 263: syl av järn, knack
sten, keramik, järnslagg, brända ben. 
DATERING: fornl 262, boplatsen; 200 fKr- 
100 e Kr; fornl 262, gravfältet; förromersk järn
ålder - folkvandringstid; fornl 263; äldre ro
mersk järnålder, fornl 265, 400-100 f Kr, ca 100 
eKr.

VÄRMDÖ, VINDÖSTRÖM 
Statens sjöhistoriska museum 
Fältarbetsledare: Bert Westenberg
Vrak rapporterat av sportdykare. Välbevarad 
bottensektion av ca 14 m långt fartyg, klena di
mensioner. Vraket har fotodokumenterats till 
viss del och uppmätts. I området har stora mäng
der lergods från 1700-talet påträffats. Vrakets 
ursprung okänt.

FYND: i området finns 1700-tals keramik. 
DATERING: äldre än 100 år.

Västerbotten

EDEFORS SN, EDEFORS 5:2,
FORNL 41 
Norrbottens museum 
Fältarbetsledare: Thomas Wallerström

Sex provschakt togs upp i anslutning till den 
gamla fiskarbebyggelsen på Laxholmen vid den 
forna Edeforsen. Därvid frilädes och restaurera
des också en labyrint vars relativa ålder kan be
stämmas stratigrafiskt. Utgrävningarna bedrevs 
parallellt med upprustning av bebyggelsen på 
holmen. Byggnadslämningar som registrerades i 
provschakten tycks vara från nyare tid.

FYND: -
DATERING: nyare tid?

NEDERKALIX, GRANÅ 4:1,
FORNL 145 
Norrbottens museum 
Fältarbetsledare: Thomas Wallerström
Boplatsområdet, kännetecknat genom före
komst av gropar och skärvsten, upptäcktes 1984. 
En gammal grustäkt i området utgjorde ett hot 
mot ett par av groparna vilka var på väg att ero- 
dera bort. Räddningsgrävningen visade att 
åtminstone en del av anläggningarna är kokgro
par. Kulturlager saknas. Tidigare har bl a asbest
keramik påträffats, vilken tyder på datering till 
bronsålder - äldre järnålder. Boplatsområdet 
tolkas preliminärt som havsstrandbunden bo
plats på 30-metersnivån. Företrädare för riksan
tikvarieämbetets fornminnesinventering karte
rade boplatsområdet och provundersökte en 
kokgrop. Datering och tolkning är preliminär i 
avvaktan på C 14-dateringar.

FYND: -
DATERING: bronsålder - äldre järnålder.

NEDERLULEÅ, GAMMELSTAD 6:1 
Norrbottens museum 
Fältarbetsledare: Maria Petersson
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Utgrävningen föranleddes av nybyggnation vid 
Friluftsmuseet Hägnan varvid rester av den 
gamla prästgården berördes. Denna har tidigare 
delvis undersökts 1968-69. Tre husgrunder på
träffades förutom ett odlingsröse och en stolp- 
hålsrad, spår av en hägnad. Dessutom påträffa
des en härd i ett provschakt ca 50 m sydsydost 
om det egentliga undersökningsområdet (ännu 
ej daterad). Husgrunderna är från senmedeltid, 
senast 1500-talet, medan de övriga lämningarna 
är yngre.
FYND: -
DATERING: senmedeltid, nyare tid.

PITEÅ STAD, KV ULVEN 49, 50, 
FORNL 226 
Norrbottens museum 
Fältarbetsledare: Thomas Wallerström
Provundersökning med syftet att fastställa en 
förekomst av byggnader tillhörande 1600-tals- 
staden. Spår av den stadsbrand som förorsaka
des av ryssarna 1721 kunde ej iakttagas i prov
groparna vilka måste grävas med grävmaskin på 
grund av tjälen. Brandlager borde ha funnits om 
den år 1667 projekterade bebyggelsen i kvarte
ret existerade vid eldsvådan. Byggnadslämning- 
arna som påträffades är av senare datum. De blir 
inte föremål för närmare undersökning.

FYND: -
DATERING: efter 1721.

Västergötland

ALINGSÅS,
STADSFÖRSAMLINGENS KYRKA 
Älvsborgs läns museum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre
Med anledning av planerade förrådsutrymmen 
under kyrkans mittgång företogs en undersök
ning. Sedan undersökningen visat att avsnittet 
innehöll orörda kammargravar avskrevs förråds-

utrymmena ur planen och undersökta partier 
återfylldes. Mittgången hade innehållit nio kam
margravar (senare hälften av 1600-talet), varav 
hälften spolierade i samband med centralvär
meanläggning 1906. En välvd grav hade spår av 
begravning (kistplåtar av försilvrad mässing) 
men saknade helt skelettdelar. De från spoliera
de gravar utspridda skelettdelarna (ca 60 indivi
der) insamlades för osteologisk analys vid läns
museet i Skara. Skelettmaterialet återbegravdes 
före återställningen. Uppmätningar av samtliga 
gravkammare. Övrigt fyndmaterial: kisthand- 
tag, kistplåtar, kopparmynt från gravarna, varav 
ett fastärgat i kranium (”Karons-mynt"). - Myn
ten från senare hälften av 1600-talet.
FYND: 181 fyndnummer.
DATERING: 1650-ca 1750.

BORÅS, KV ELEKTRA
Älvsborgs läns museum/Lödöse Museum
Fältarbetsledare: Rune Ekre
Med anledning av rivning och ombyggnad för 
transformatorstationer m m utfördes undersök
ningar av äldre byggnadslämningar med sten- 
lagd gård i fyra byggnadsskeden, 1600-tal-1800- 
tal, från ursprunglig strandlinje mot Viskan. 
Fyndmaterialet övervägande hushållsbetonat 
(inkl kritpipor).

FYND: 168 fyndnummer.
DATERING: 1600-1800-tal.

FALKÖPINGS ÖSTRA,
GUNNESTORP 3:3, 3:7, FORNL 31 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Lars Jacobzon
Inför planerad ombyggnad av väg 46, förbi Lutt
ra kyrka, har länsmuseet utfört arkeologisk för
projektering. I denna har ingått arkivstudier, ge
nomgång av lösfynd, fältinventering samt slutli
gen provundersökning av utvalda platser. Då 
den nya vägen skall gå mycket nära fornl 31, 
platsen för en idag bortplöjd hög, drogs sök- 
schakt för att om möjligt kunna lokalisera några
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lämningar. Inga spår av den bortplöjda högen 
påträffades. Med maskin drogs även sökschakt 
inom vägområdet, norr, söder och öster om 
fornl 31, då platsen antydde förutsättningar som 
boplatsyta. En sotfärgning framkom därvid nära 
vägområdets östra begränsning. Anläggningen 
tolkades som härdrest. Med hänsyn till provun
dersökningens ringa utbyte bedömdes ytterliga
re undersökningar ej nödvändiga.
FYND: - 
DATERING: -

GÖKHEMS SN, GÖKHEM 13:1,
FORNL 31
Arkeologiska institutionen i Göteborg/ 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Curry Heimann, 
Karl-Göran Sjögren
Undersökningen ingick som ett led i projektet 
”Gånggrifterna i centrala Västergötland och de
ras bakgrund”. Den syftade till att ta fram data 
kring datering, deponerat material vid gånggrif- 
tens mynning samt miljö/näringsindikationer. 
Två schakt upptogs. Det ena lades genom högen 
för att studera dennas konstruktion samt under
liggande markyta. Jordprover för makrofossil-, 
pollen- och fosfatanalys togs i denna. Det andra 
schaktet lades framför gångmynningen. I detta 
påträffades en av de yttre gångsidostenarna samt 
invid denna en liggande fasadhäll. Framför den
na framkom rester av en plöjningsskadad sten- 
packning, tolkad som mynningsröse. I och under 
stenarna fanns rikligt med fynd av keramik och 
ben samt även en del flinta. Keramiken utgjor
des av äldre mellanneolitisk TRB-Keramik. 
Benmaterialet bestod dels av obrända männi
skoben, dels av brända djurben. Djurbenen har 
bestämts som nöt, får, svin och hund.

FYND: keramik, flinta, ben.
DATERING: mellanneolitikum I—II.

GÖKHEMS SN,
HOVMANSGAT AN 1:10, FORNL 71 
Arkeologiska institutionen i Göteborg/ 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Curry Heimann, 
Karl-Göran Sjögren
Undersökningen ingick i projektet ”Gånggrif
terna i centrala Västergötland och deras bak
grund”. Syftet var att ta fram data kring date
ring, mynningsdeposition samt miljö/närings
fång. Två mindre schakt grävdes. Ett schakt ge
nom högen visade att graven lagts på ett kultur
lager innehållande rikligt med keramik samt ben 
och flinta. Keramiken var av TRB-typ och kan 
dateras till TN C-MNI. Benen har bestämts som 
nöt, får och hund. Ett C14-värdepåbenfrån lag
ret finns, 1910 ± 110 B C. Tolkningen av date
ringen är tills vidare oklar. Ett schakt framför 
mynningen visade ett välbevarat mynningsröse. 
I dess undre del fanns en golvläggning av kalk- 
stensplattor. Fynd av keramik, ben och flinta 
fanns genom hela stenpackingen samt under 
golvläggningen. Keramiken var av äldre mellan
neolitisk TRB-typ. Bland benen fanns nöt, får 
och svin samt obrända människoben. Ett männi
skoben härifrån har daterats till 1860 ± 95 B C. 
Delar av kulturlagret insamlades för makrofos- 
sil- och landmolluskanalys. Dessutom togs pro
ver för pollen- och fosfatanalys.
FYND: keramik, ben, flinta.
DATERING: tidigneolitikum C - mellanneoli
tikum II, C14 1910 ± 110 BC, 1860 ± 95 BC.

GÖKHEMS SN, VALABERG 2:17, 
FORNL 78
Arkeologiska institutionen i Göteborg/ 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Curry Heimann, 
Karl-Göran Sjögren

Undersökningen ingick i projektet ”Gånggrif
terna i centrala Västergötland och deras bak
grund”. Syftet var att ta fram data kring date
ring, deponerat material kring gånggriftens 
mynning samt miljö/näringsfång. Tre mindre 
schakt upptogs. Ett schakt gneom högen visade 
att graven lagts på ett kulturlager med keramik,
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ben och flinta. Kol från detta har daterats, se ne
dan. Jordprover för pollen-, makrofossil-, land- 
mollusk- och fosfatanalys insamlades från lag
ret. En häll med skålgropar, eventuellt fasad- 
häll, låg i högfyllningens överkant. Här påträffa
des också en sekundärgrav, troligen från äldre 
järnålder. Två schakt grävdes för att söka gång
ens riktning samt mynningsdepositionen. Läget 
för dessa kunde dock inte säkert fastställas. En
dast mindre mängder odekorerad keramik fram
kom i dessa schakt.

FYND: keramik, flinta, ben.
DATERING: C14 2480 ± 110 B C.

GÖTEBORG, HUNNEBÅDANS FYR 
Sjöfartsmuseet i Göteborg 
Fältarbetsledare: Alf Olsvik
Avsikten var att planera uppläggning av sök- 
stråk och förbereda slamsugning i avgränsade 
schakt vid vraket.
FYND:-
DATER1NG: 12 september 1745.

GÖTEBORG, HÄSTEVIK 2:6,
FORNE To 138
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Johan Wigforss
Provundersökning av del av boplatsen. Vid 
provgrävningen påträffades rikligt med slagen 
flinta som låg på och under en stenpackning. 
Fynd och iakttagelser föranleder vidare under
sökning.
FYND: slagen flinta.
DATERING: osäker.

Undersökning föranledd av nybyggnation. Vid 
undersökningen framkom och dokumenterades 
kulturlager och bebyggelselämningar från 1600- 
1700-tal.

FYND: -
DATERING: 1600-1700-tal.

GÖTEBORG, INOM VALLGRAVEN
22:16 VARUHUSET, FORNE 216
Göteborgs arkeologiska museum
Fältarbetsledare: Sonia Jeffery

GÖTEBORG, INOM VALLGRAVEN 
26:467, FORNE 216 
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Göte Nilsson
Undersökning inför nybyggnation. Delar av bas
tion Johannes Dux påträffades. De dokumente
rade murpartierna ingick i den ombyggnad av 
befästningsverket som genomfördes på 1690-ta- 
let. Delar av murarna kommer att bevaras.
FYND: -
DATERING: 1690-tal.

GÖTEBORG, NORDSTADEN 24:3, 
POLISMÄSTAREN, FORNE 216 
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Sonia Jeffery
Undersökning inför nybyggnation. Vid under
sökningen framkom kulturlager och bebyggelse
lämningar från 1600-talet och en större avfalls- 
binge med keramik från 1700-talets början. Be
byggelseresterna bestod av timmerknutar och 
träflislager, delvis söndergrävda av lednings- 
schakt.
FYND: keramik.
DATERING: 1600-1700-tal.
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Fig 26. Murpartier tillhörande bastionen Johannes Dux i Göteborg. De dokumenterade murpartierna ingick i den 
ombyggnad som genomfördes på 1690-talet. Foto Lars Noord.
Walls belonging to the bastion, Johannes Dux, in Gothenburg.

GÖTEBORG, RÖD 16:1, FORNE To 17 
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Johan Wigforss
Provundersökning av del av boplatsen. Vid 
provgrävningen påträffades slagen flinta. Fyn
den föranleder inte någon ytterligare undersök
ning.

FYND: slagen flinta.
DATERING: -

GÖTEBORG, RÖD 38:1, FORNE To 17 
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Johan Wigforss

Provundersökning av del av boplatsen. Vid 
provgrävningen påträffades slagen flinta. Fyn
den föranleder inte någon ytterligare undersök
ning.

FYND: slagen flinta.
DATERING: -
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Provgropar och dokumentation efter matjords- 
avbaning inför husbygge på boplatsområdc. Un
dersökningen, som omfattade en del av boplat
sen, gjordes i form av provundersökning. Fem 
provgropar grävdes på platser där det bedömdes 
lämpligt. Eftersom en stor del av tomten bestod 
av berg i dagen så var grävningsmöjligheterna 
begränsade. Förutom recenta lager med avfall så 
framkom endast spridda förekomster av slagen 
flinta (enstaka spån, avslag förutom sk övrig 
flinta). I samband med VA-arbeten drogs ett 
schakt från vägen in mot huset. Inga kulturlager 
eller konstruktioner framkom här.
FYND: slagen flinta.
DATERING: stenålder.

GÖTEBORG, TORSLANDA 2:20-1,
FORNE To 201
Göteborgs arkeologiska museum
Fältarbetsledare: Curry Heimann

GÖTEBORG, TORSLANDA 2:20-2, 
FORNE To 201
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Sonia Jeffery
Dokumentation efter matjordsavbaning inför 
husbygge. Provgropar grävdes inom stenålders- 
boplats. I provgroparna framkom få flintavslag. 
Vid avbaningen påträffades en mindre fyndlös 
sotfläck.
FYND: flintavslag.
DATERING: -

GÖTEBORG, TORSLANDA 2:31 ÖVRE, 
FORNL201
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Sonia Jeffery
Undersökningen av boplatsen genomfördes i tre 
moment; provgropsgrävning, matjordsavbaning 
under arkeologisk kontroll och utgrävning av 
det avbanade området. En stor mängd flintav
slag kom fram i provgroparnas övre lager. På

tomtens stora del påträffades två sotfläckar, den 
ena innehöll keramik.
FYND: keramik och flintavslag.
DATERING: -

GÖTEBORG, TORSLANDA 2:31 
NEDRE, FORNL To 201 
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Sonia Jeffery
Undersökningen av boplatsen genomfördes i tre 
moment: provgropsgrävning, matjordsavbaning 
under arkeologisk kontroll och utgrävning av 
det avbanade området. En stor mängd flintav
slag kom fram i provgroparnas övre lager. På 
tomtens södra del fanns ett 3x3 m stort område 
med kulturlager. Detta bestod av sot, bränd lera 
och mörkbrun mylla och innehöll keramik och 
flintavslag.
FYND: keramik och flintavslag.
DATERING: senneolitikum - bronsålder.

GÖTEBORG, TORSLANDA 2:88, 
FORNL To 201
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Curry Heimann
Provgropar och dokumentation efter matjords
avbaning inför husbygge inom boplatsområde. 
Del av boplats, tidigare ytplockad och provun- 
dersökt 1981. Ca 250 kvm i tomtens norra halv
del avbanades med maskin. Ett 10 m långt 
schakt drogs öster om den avbanade ytan i nord- 
sydlig riktning. Vid avbaning framkom två här
dar och flera mindre ytor med sot och kol. Kera
mik och flinta framkom i sparsam mängd, mest i 
den norra delen. Vid schaktet framkom ännu en 
härd i det övre lagret. Ett undre överlagrat lager 
med slagen flinta framkom också.

FYND: keramik, flinta, bränd lera, kol. 
DATERING: härdarna kommer att dateras ge
nom C14-metoden. En preliminär gissning är 
bronsålder. Det undre överlagrade lagret kan 
dateras till tiden mellan 9800 BP och 7100 BP.

398



Grävning av provgropar och ytplockning inför 
dragning av VA-ledning som skulle sträcka sig 
genom ett stort boplatsområde där tidigare stora 
mängder fynd tillvaratagits. Inom området finns 
fynd från neolitikum och olika perioder av meso- 
litikum. På grundval av provundersökningen av
gränsades områden där vidare undersökning är 
nödvändig.

FYND: flinta.
DATERING: stenålder.

GÖTEBORG, FORNE To 17
Göteborgs arkeologiska museum
Fältarbetsledare: Johan Wigforss

GÖTEBORG, FORNE 96 
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Sonia Jeffery
Provundersökning av område i utkanten av Hos
pitalkyrkogården inför anläggande av dubbel
spår på Angeredsbanan. Inga fynd som hade 
med kyrkogården att göra påträffades vid under
sökningen.
FYND: - 
DATERING: -

GÖTEBORG, FORNE To 154, 196, 197 
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Johan Wigforss
Provgropar grävdes inför VA-ledning som skul
le anläggas genom två boplatser och en fynd
plats. På boplatsen To 154 påträffades dels en 
stenpackning, dels ett parti med slagen flinta i la
ger överlagrade av den postglaciala transgressio- 
nen. På boplatsen To 196 fanns stor mängd sla
gen flinta, huvudsakligen ytligt liggande i omrör
da lager. På fyndplatsen To 197 bestod provun
dersökningen av besiktning av schaktet för VA- 
ledningen.

FYND: slagen flinta.
DATERING: -

GÖTEBORG, FORNE To 157, 162 
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Sonia Jeffery,
Stefan Kihlberg
Provgropar (Torslanda 157), schaktkontroll 
(Torslanda 162) inför och i samband med schakt 
för elkabel. Ett fåtal flintavslag påträffades. In
om 157 påträffades vare sig fynd eller kulturla
ger i provgroparna. Inom boplatsen To 162 på
träffades ett fåtal bitar övrig flinta.

FYND: slagen flinta.
DATERING:-

GÖTEBORG, FORNE To 194 
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Sonia Jeffery
Anledning till undersökning var ledningsarbe- 
ten av Energiverken i Göteborg. Schaktningen 
bevakades vid två tillfällen under våren och som
maren, då två stolpgropar respektive ett led- 
ningsschakt grävdes inom fornlämningsområ- 
det. Vid båda tillfällena tillvaratogs en stor 
mängd bearbetad flinta. Schaktningsbevakning- 
en visade att det här är fråga om en boplats. I 
samband med schaktningsbevakning påträffa
des, ca 100 m sydost om det bevakade området, 
flera högar av vitpatinerad flinta, kärnor, spån, 
avslag etc. Dessa verkar uppgrävda och lämnade 
på platsen.
FYND: slagen flinta.
DATERING: uteslutande mesolitikum (Hens- 
backa, Lihult).

GÖTEBORG, FORNE To 201,210 
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Curry Heimann
Kontroll av delar av schakt för VA-ledning ge
nom två boplatsområden. Vid undersökningen 
påträffades slagen flinta, keramik, härdar och 
kulturlager.

FYND: keramik och slagen flinta. 
DATERING: senmesolitikum.
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KVINNESTADS SN, 
KVINNESTADSBORGEN, FORNE 30 
Älvsborgs läns museum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre
Provundersökning för bestämning av fornmin
nets karaktär och ålder för motivering av den 
framtida markvården. Den sk Kvinnestadsbor- 
gen har ansetts huvudsakligen bestå av två kul
lar, Borrebacka och ”Slottet”, det senare med 
spår av vallgravar. Tre tvärande provschakt la
des över Borrebacka och fyra över "Slottets” öv
re platå. Borrebacka kan betecknas som stall
område och ”Slottet” som huvudbefästningen 
för en medeltida mindre borganläggning.

FYND: ca 20 mynt från 1300-talet, rikligt med 
hästskor, hästskosöm, fragment av ryttarutrust- 
ning, armborstpilar, hovslagarverktyg. I kanten 
av Borrebacka rester av en medeltida smedja. 
DATERING: 1300-1400-tal.

LIDKÖPING, KV FRIGGA, FORNE 12 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Maria Vretemark
Med anledning av att nya ledningsschakt skulle 
grävas utfördes en schaktkontroll. Kvarteret lig
ger inom Lidköpings Nya stad (från år 1670). 
Schaktövervakningen syftade till att klarlägga 
om bebyggelselämningar från stadens äldsta år
hundraden skulle beröras av ingreppet. Led- 
ningsschakten som grävdes med maskin var ca 1 
m breda och 1,2-1,3 m djupa. Förutom kulturla
ger av mycket sent datum påträffades, under ett 
0,5 m tjockt påfört sandlager, ett 0,4 m tjockt 
äldre kulturlager ovan orörd sand. I detta hitta
des yngre rödgodsskärvor från trebensgrytor 
och fat samt kritpipor. Några anläggningar fram
kom inte i schakten.

FYND: keramik, kritpipor, glas, obrända ben. 
DATERING: 1600-tal och yngre.

LIDKÖPING, KV HERAKLES, 
FORNE 12
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Lars Jacobzon

Med anledning av utbyggnad av befintliga hus i 
kv Herakles i Lidköpings Nya Stad genomfördes 
en schaktkontroll. Med hjälp av grävmaskin ba
nades jorden av ned till 0,5 m. På denna nivå 
fanns endast recent fyllning över hela ytan. För 
att utröna om det fanns kulturlager bevarade 
djupare, grävdes ett antal provgropar ner till ca 
1,8 m djup. Frischaktet för befintlig byggnad vi
sade sig gå 2-3 m ut från murlivet och ända ner i 
botten. Utanför frischaktet var det också stört 
genom VA-schakt och brunnar. Inga orörda kul
turlager påträffades inom exploateringsytan.

FYND: - 
DATERING: -

LJUNGHEMS SN, LJUNGHEM 10:9, 
FORNE2
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Lars Jacobzon
Undersökningsområdet, som var beläget på en 
svag moränförhöjning, avtorvades med maskin. 
Inom den aktuella ytan framkom sammanlagt 22 
anläggningar. 21 av dessa klassificerades som 
stensättningar, en som nedgravning. De två regi
strerade (7 respektive 12 m i diam) samt ytterli
gare en (5 m i diam) var ca 0,4 m höga och därför 
urskiljbara före avtorvning. Övriga gravar, som 
utgjordes av runda eller oregelbundna flacka 
stensättningar (1,5-5 m i diam och 0,1-0,2 m 
höga) var kraftigt överväxta. Flera av dem låg si
da vid sida. I tretton gravar påträffades brända 
ben av människa. De stensättningar som sakna
de gravgömma antogs vara barngravar. Utöver 
de brända benen var fyndmaterialet sparsamt.

FYND: bygelnål, fragment av halsring av brons, 
keramik, brända ben, kol.
DATERING: förromersk järnålder (eventuellt 
yngre bronsålder).

LJURS SN, LJURS ÖDEKYRKOGÅRD, 
FORNE 3
Älvsborgs läns museum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre
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Med anledning av framtagning av den år 1850 
rivna kyrkans helt övervuxna grundkonstruk
tion. Lämningarna utgjordes av grundrester av 
den medeltida kyrkan och 1600-talskyrkan. Del
vis har kyrkan lagts över tre gravrösen från äldre 
järnålder. Enstaka fynd från det större järnål- 
dersröset i kordelen (diam ca 7 m). Spolierade 
brandgravar med kol och brända ben, enstaka 
krukskärvor och smyckefragment från järnål
der. För övrigt från kyrkan mynt från 1200- 
1700-tal, bronsknappar, psalmboksspännen etc.

FYND: ca 180 fyndnummer.
DATERING: äldre järnålder-1700-tal.

LUTTRA SN, LUTTRA 14:2, 23:1 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Lars Jacobzon
Inför planerad ombyggnad av väg 46, förbi Lutt
ra kyrka, har länsmuseet utfört arkeologisk för
projektering. I denna har ingått arkivstudier, ge
nomgång av lösfynd, fältinventering samt slutli
gen provundersökning av utvalda ytor. Inom 
fastigheterna undersöktes med maskin en för
modad boplatsyta. Inga arkeologiska lämningar 
påträffades i de upptagna sökschakten.

FYND: - 
DATERING: -

MORLANDA SN, TOREBO 1:1,
FORNL 301
Arkeologiska institutionen i Göteborg 
Fältarbetsledare: Gundela Lindman
Mindre provundersökning i fornborg. Projekt
arbete. Vallen byggd av sten och jord. Fynd av 
kol och keramik i vallen. Inget kulturlager iakt
taget inne i borgen, men fynd av lite kol och någ
ra bitar keramik.
FYND: keramik, flinta, kol.
DATERING: -

NORRA ÅSARPS SN, ÅSARP 8:1, 
FORNL 92, 94 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Eivind Claesson, 
Christina Fors
Med anledning av ny sträckning av väg 46 mellan 
Falköping och Ulricehamn undersöktes fornl 92 
i Norra Åsarps sn. Den var belägen på en morän
rygg i nord-sydlig riktning strax söder om sam
hället Åsarp. Vid Raä:s revideringsinventering 
av fornlämningar 1984 upptogs på platsen fyra 
stensättningar samt rest av en hålväg. Den nu ge
nomförda undersökningen resulterade i fem 
stensättningar som alla innehöll brända ben. I 
två av gravarna hittades keramik samt brons- re
spektive järnföremål. En grav dateras till brons
ålder (period III) genom fyndet av en dubbel- 
knapp. I samma grav fanns även en sekundärt 
nedlagd kruka med brända ben. Utöver gravar
na undersöktes också den påstådda hålvägsre- 
sten. Inga fynd framkom dock. vidare undersök
tes en stensträng som antas vara en sentida be
gränsning och ett, eventuellt två, odlingsrösen, 
varav det osäkra utgjorde del av fornl 94.
FYND: dubbelknapp, del av rakkniv?, järnföre
mål, keramik, brända ben, kol.
DATERING: bronsålder, äldre järnålder.

SALEBY SN, SALEBY 10:20 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Gisela Ängeby
Vid ytavbaning i Saleby upptäcktes en tidigare 
icke känd fornlämning som omfattade lämning
ar av en boplats och brandgropsgravar. Vid den 
arkeologiska undersökningen som följde kon
staterades att boplatsresterna bestod av härdar, 
nedgrävningar och ett mindre antal stolphål. 
Dessa bildade ingen konstruktion. Stratigrafin i 
en härd kan eventuellt tala för en periodisk an
vändning. Gravarna innehöll endast brända ben 
och sparsamt med keramik.

FYND: keramik, slagg, brända och obrända 
ben, kol.
DATERING: förromersk/äldre romersk järnål
der, yngre järnålder.
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S:T PEDERS/LÖDÖSE SNR, 
KNUTSGATAN I
Älvsborgs läns museum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre
Anledning till undersökningen var asfaltering av 
gatan (grusbädd om ca 60 cm) inkl anläggning av 
dräneringsledning (genomsnittligt till 1,6 m 
djup). I ytskikt förekom på två ställen rester av 
senmedeltida gator (1400-tal), byggnadsläm- 
ningar och bakugnar (fyra stycken). I lednings- 
grävningen passerades byggnadslämningar från 
1200-1300-tal inom tre gårdsenheter. I södra än
den av gatan (mot Magnusgatan) gjordes en 
provgrop om ca 16 m2 med nedgravning till ur
sprunglig markyta, där de äldsta skikten inne
höll material från 1000-talets andra hälft. I det ri
ka fyndmaterialet förekom förutom konstruk
tionsdetaljer av byggnader en hel del båtdelar, 
fiskedon, spill och redskap från läder- och trä
hantverk (särskilt svarvning), järn- och guldsmi- 
de; rikligt med textila spillbitar; husgeråd vari
bland ett komplett bultlås från 1000-talet, rikt 
varierat keramikmaterial; en del prydnadsföre
mål (bla en guldring).

FYND: 2 641 fyndnummer.
DATERING: 1000-tal-1600-tal.

S:T PEDERS/LÖDÖSE SNR, 
KNUTSGATAN II
Älvsborgs läns museum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Stefan Anberg
Anledning till undersökningen var ga tuarbeten. 
I ytpartiet finns del av gårdsbeläggning (?) 1500- 
tal(?). Därunder byggnad med härdar, i något 
äldre skede inom 1300-talet större smideshärd 
med underdrag genom luftkanal. I äldre bygg- 
nadsskeden delar av syllkonstruktioner och bro
läggningar varav en från mitten av 1100-talet be
stod av återanvänt virke från en 1000-talsbygg- 
nad. Kammakeriavfall i samtliga lager, spår av 
läder- och metallhantverk. Rikligt med husge
råd, textilfragment och skomaterial. Rikt vari
erad importkeramik, i de äldsta lagren även 
fransk 1000-talskeramik. Tre runinskrifter. 
Makrofossil provtagning.

FYND: 2 686 fyndnummer (totalt). 
DATERING: 1000-tal-1500-tal.

S:T PEDERS/LÖDÖSE SNR, 
MAGNUSGATAN
Älvsborgs läns museum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Anledning till undersökningen var ledningsre
paration och ytomläggning i parti av gatan. Ytli
ga rester av stenlagd gata (1600-tal?), för övrigt 
dokumentation av byggnadslämningar i tre 
skikt, i det undre med syllrester i trä (1300-1400- 
tal). Fyndmaterialet övervägande av hushållska- 
raktär.

FYND: 73 fyndnummer.
DATERING: 1300-1600-tal.

S:T PEDERS/LÖDÖSE SNR, 
PASSAGÅRDEN 1:76 
Älvsborgs läns museum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Anders Olsson

Anledning till undersökningen var en mindre 
tillbyggnad till befintligt hus; grävning för plin
tar. Medeltida kulturlager, till övervägande del 
störda av sentida ingrepp samt spår av brända 
lergolv påträffades.
FYND: fem fyndnummer.
DATERING: 1300-1400-tal.

SKARA, KV IRIS NR 1,3 OCH 4, 
FORNL 68
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Ylva Nilsson
Med anledning av kommande biblioteksbygge 
på området undersöktes medeltida kulturlager i 
Skaras norra del vid Bommagatan-Trädgårds- 
gatan. Från tidig medeltid framkom rester av 
hantverksbebyggelse - läderhantverk, garveri. 
Huslämningarna utgjordes av lergolv, ofta med 
spår av väggarnas flätverk, ibland med härd. 
Andra lämningar var brunnar och kar uppförda 
i skiftesverksteknik samt gropar med bark, hår 
och läder. Under högmedeltiden verkar områ
det ha övergått till att vara utnyttjat enbart för 
bostäder. Kraftiga syllstensrader och härdfun- 
dament tyder på större byggnader än tidigare.
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Trälagda gränder, broläggningar, golv förekom
mer nu. Under senmedeltiden märks en tillba
kagång inom området. Några syllstenar och på
lar tyder dock på ett visst utnyttjande. Under 
1600-talet har området haft en heltäckande be
byggelse, med bl a en djup stensatt brunn. Un
dersökningen gav ett rikt keramikmaterial, 
främst sk slavisk keramik. Andra fyndgrupper 
var kammar, skor, nycklar.

FYND: keramik, kammar, metallföremål, lä
der, ben.
DATERING: sent 1000-tal-mitten av 1600-tal.

SKARA, KV IRIS NR 2, 4 OCH 5, 
FORNL 68
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Eivind Claesson
Med anledning av dragning av VA-ledningar ge
nom kv Iris från bäcken Drys till Bommagatan 
utfördes övervakning och dokumentation av 
schaktningsarbetet. Det upptagna schaktet va
rierade i bredd mellan 1,2 och 2,0 m. Nedgräv- 
ningar, avfallsgropar och två skiftesverksbrun- 
nar påträffades. Vidare konstaterades att kul
turlagrets mäktighet ökar markant de sista 30 
metrarna mot Bommagatan i söder. Speciellt 
framträdande var här ett kraftigt lager med lä
deravfall.

FYND: läder, keramik, järnföremål. 
DATERING: medeltid.

SKEPPLAND A SN, ”TORS BRO” 
Älvsborgs läns museum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre
Anledning till undersökningen var flyttning av 
landsvägsbro över Grönås. Uppmätningar av 
tunna kulturlager, enstaka anläggningsrester 
(pålar, liggande virke i anslutning till åns äldre 
strandlinje), nära den vikingatida marknads
platsen (?) Grönköp.

FYND: sju fyndnummer.
DATERING: 1600-tal (?)-1800-tal.

SKÄRVS SN, AXVALL 1:1, FORNL 82 
Arkeologiska institutionen i Göteborg/ 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Curry Heimann, 
Karl-Göran Sjögren
Undersökningen ingick i projektet ”Gånggrif- 
terna i centrala Västergötland och deras bak
grund”. Syftet var att fastställa om lämningen 
var en gånggrift, och i så fall försöka hitta date
rande material. Graven hade skadats vid anlägg
ning av exercisplats 1805, och endast en stensätt- 
ning med mittgrop återstod. Ett schakt i kanten 
av mittgropen visade en trolig fundamentgrop 
för en kammarsten. I stensättningens östra del 
avtorvades ett sökschakt, varvid överkanten av 
två gångsidohällar framkom. Utanför mynning
en grävdes ett 5 kvm stort schakt. I detta fram
kom ett mynningsröse, och under detta hittades 
ett par skärvor TRB-keramik. I övrigt gjordes 
spridda fynd av flinta och brända ben. Fasadhäl- 
lar påvisades framför mynningen. Prover togs 
för pollen- och fosfatanalys. En mindre fosfat
kartering gjordes för att söka eventuella bo
platser i närheten. Inga sådana hittades dock.
FYND: keramik, flinta, brända ben. 
DATERING: mellanneolitikum I—III.

STALA SN, KÄDERÖD 1:2, FORNL 92 
Arkeologiska institutionen i Göteborg 
Fältarbetsledare: Gundela Lindman
Mindre provundersökning i fornborg. Projekt
arbete. Inga indikationer på bosättning. Före
komst av rödj ord och kolningsgrop.
FYND: - 
DATERING: -

S VINGS SN, HÖKERUMS GÅRD 
Älvsborgs läns museum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre
Anledning till undersökningen var förestående 
riving av träslottet. Uppmätningar av äldre käl
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lare, möjligen senmedeltida. (Nya undersök
ningar 1986 i samband med schaktningar.)

FYND: 20 fyndnummer.
DATERING: senmedeltid-1600-tal.

TORBJÖRNTORPS SN, 
TORBJÖRNTORP 16:1, FORNL 12 
Arkeologiska institutionen i Göteborg/ 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Curry Heimann, 
Karl-Göran Sjögren
Undersökningen ingick i projektet ”Gånggrif- 
terna i centrala Västergötland och deras bak
grund”. Syftet var att ta fram data kring date
ring, mynningsdeposition samt miljö/närings
fång. Två mindre schakt grävdes. Det ena gräv
des genom högen ner till steril mark och jordpro
ver för makrofossil-, landmollusk-, pollen- och 
fosfatanalys insamlades. Det andra schaktet 
grävdes framför mynningen. I anslutning till 
gången framkom här en fasadhäll. Framför den
na fanns ett mynningsröse. Under detta fram
kom spridda fynd av keramik, ben samt berg- 
artsavslag. Keramiken är av TRB-typ och kan 
föras till MN I—II. Delar av silkärl framkom 
också. Benen utgjordes av brända djurben, inte 
närmare bestämbara.

FYND: keramik, bergartsavslag, ben. 
DATERING: mellanneolitikum I—II.

yÄNERSBORG, KV KASTANJEN 
Älvsborgs läns museum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Anledning till undersökningen var schaktningar 
för nybygge, avslutande etapper i avsnittet mot 
Kyrkogatan. Bebyggelserester från 1600- och 
1700-tal påträffades. Uppmätningar av ur
sprungliga nivåförhållanden. Fyndmaterialet 
nästan uteslutande av hushållskaraktär (inkl 
kritpipor).

FYND: totala 1984-85: 260 fyndnummer. 
DATERING: 1600-1700-tal.

YÄNERSBORG, KV MISTELN 
Älvsborgs läns museum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Anledning till undersökningen var nybyggnad i 
gårdsparti och djupschaktning för källare. Äldre 
bebyggelserester, svårt skadade, påträffades. 
Smärre intakta sträckor av husgrund med sten
läggning och ränndal från 1700-talet fanns. 
Fyndmaterialet bestod huvudsakligen av hus
hållsavfall.
FYND: 150 fyndnummer.
DATERING: 1700-1800-tal.

VÄNERSBORG, KV NÄSSLAN 
Älvsborgs läns museum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Anledning till undersökningen var rivning och 
nybebyggelse. Provgrävningar gjordes på redan 
rivna tomtdelar, huvudsakligen i avsnitten mot 
Kyrkogatan. Bebyggelserester från 1600-talet 
fanns tämligen sporadiskt. Lämningar från flera 
garverier (sent 1700-tal). Verkstads(?)golv av 
uppmärkta, återanvända väggbräder (tidigt 
1700-tal). Stora mängder av husgeråd och -avfall 
(huvudsakligen 1700-tal). Uppmätning av ur
sprungliga marknivåer gjordes.

FYND: 260 fyndnummer.
DATERING: 1600-1800-tal.

VÄSTRA GERUMS SN,
STORA KÅLLTORP 1:2 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Gisela Ängeby
Med anledning av om- och nybyggnad av Euro
paväg 3 mellan Ardala, Marums sn och Jung, 
Jungs sn, påträffades förhistoriska lämningar vid 
St Kålltorp, varför en arkeologisk undersökning 
företogs. Lämningarna utgjordes huvudsakligen 
av härdar av varierande storlek och djup samt 
nedgrävningar och stolphål. Åtminstone en sä
ker bottenrest efter järnframställningsugn kun
de fastställas. Slagg noterades dock spritt över
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området såsom lösfynd i samband med schakt- 
ning och framrensning. Stolphålen bildade ingen 
säker hel konstruktion. Emellertid framträdde 
tydligt två linjer, dock utan samband, varav en 
möjligen antydde ett ellipsformat långhus. Ke
ramik påträffades dels i härdarna och i några 
stolphål, dels i kulturlager i samband med gräv
ning av provruta. Förutom keramik, framkom 
endast slagg och ugnsfordring såsom fynd.

FYND: keramik, lerklining, slagg, kol. 
DATERING: yngre järnålder.

Västmanland

BADELUNDA SN, LUNDBY 
Västmanlands läns museum 
Fältarbetsledare: V Öhnegård
Noggrann undersökning av förmodad äldre by
tomt. Varken kulturlager eller artefakter påträf
fades.
FYND:- 
DATERING: -

VÄSTERÅS, KV KASERNEN 
Västmanlands läns museum 
Fältarbetsledare: K Ström
Schakt genom jordhög. Gravläggning från tiden 
ca 1900. Musikpaviljong.

FYND:-
DATERING: ca 1900.

VÄSTERÅS, KV LOKE 
Västmanlands läns museum 
Fältarbetsledare: M Losström
Tre provgropar. Kontroll av igenfylld grop med 
byggnadsrester - de äldsta från sent 1800-tal.

FYND: -
DATERING: 1800-tal.

VÄSTERÅS, KV MINA 
Västmanlands läns museum 
Fältarbetsledare: M Losström
Provundersökning. Inga äldre kulturlager, sex 
provgropar. Husgrund från tidigt 1900-tal.

FYND:-
D ATERING: 1900-tal.

VÄSTERÅS, KV NAIMA 
Västmanlands läns museum 
Fältarbetsledare: M Losström.
Provundersökning. Inga äldre kulturlager. Tre 
provgropar.

FYND:- 
DATERING: -

Öland

BORGHOLM, HAMNBASSÄNGEN, 
FORNL8
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Monika Rasch

Undersökning av hamnspärr. Ingreppet i hamn
spärren beror på kommunens planer på att 
muddra och utvidga gästhamnen inom fornläm- 
ningsområde. Av stenspärren återstod endast 
den södra spärrarmen före beslutet om utbygg
nad av hamnen 1985. Spärrens ursprungliga 
sträckning finns inprickad på karta daterad 
1813. Vid den arkeologiska undersökningen 
framkom en ca 6 m bred och 0,2-0,4 m hög sten
sträng vilken bestod av 0,1-0,8 m stora stenar av 
främst granit men även kalkstensflis. Inga date
rande fynd påträffades.

FYND:-
DATERING: troligen övergången vikingatid - 
tidig medeltid.
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KÖPINGS SN, KLINTA 5:20,
FORNL 215, 216 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Jim Rudolfsson
Schaktning i samband med framdragande av ser
viskabel till Köpingsviks skola. Schaktet var be
läget på bollplanens västra del. Lagerföljden var 
endast ostörd utefter bollplanens staket. Här 
fanns ett ca 0,2 m tjockt lager av sandblandad 
mylla direkt under torven, dvs ploggången. Un
der ploggången vidtog ett 0,2 m tjockt kulturla
ger av sotfärgad sandblandad mylla med inslag 
av 0,2-0,4 m stora gråstenar. I schaktets botten 
påträffades svallat grus och klappersten.

FYND: -
DATERING: stenålder.

KÖPINGS SN, KYRKPLAN 1:1,
FORNL 216 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Monika Rasch
Schaktning för elkabel inom vikingatida boplats
område. I schaktet påträffades resterna av en 
kokgrop.

FYND: - 
DATERING: -

KÖPINGS SN, KYRKPLAN 1:4,
FORNL 216 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Michael Delden
Provundersökning med anledning av nybyggna
tion inom vikingatida boplatsområde. Steril bot
ten påträffades på ett djup varierande mellan 0,5 
och 0,8 m under nuvarande marknivå. På den 
sterila sanden fanns ett ca 0,15-0,3 m tjockt, fett 
humusblandat sandlager. Lagret saknade helt 
fynd men konsistensen antyder en viss kulturpå
verkan.

FYND: - 
DATERING: -

KÖPINGS SN, KÖPINGSVIK,
FORNL 215, 216 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Jim Rudolfsson

Schaktning för ledningsdragning av elkabel. 
Samtliga lager var omrörda på grund av tidigare 
grävningar i området. Inget av antikvariskt vär
de kunde iakttagas.
FYND: - 
DATERING: -

KÖPINGS SN, SKEDEMOSSE 1, 
RAMSÄTTRA, FORNL 1 OCH 11 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Monika Rasch
Schaktning i samband med kabelförläggning. In
get av antikvariskt värde kunde iakttagas.
FYND: - 
DATERING: -

KÖPINGS SN, SOLBERGA 1:1,
FORNL 216 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Michael Delden

Schaktningen föranleddes av en ny transforma
torstation. Schaktningen företogs helt i tidigare 
störd mark. Inget av antikvariskt intresse påträf
fades.

FYND: - 
DATERING: -

KÖPINGS SN, SOLBERGA 4:8,
FORNL 216 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Michael Delden
Schaktningen utfördes på grund av nedsättandet 
av plintar för en tillbyggnad. På den undersökta 
ytan kunde konstateras ett svagt sotat, kulturpå-
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verkat matjordslager. Inga fynd eller konstruk
tioner påträffades.
FYND: -
DATERING: vikingatid?.

KÖPINGS SN, TINGSENE 1:4,
FORNE 216 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Monika Rasch
Schaktning för vattenledning. Schaktet följer i 
stort sett äldre ledningssträckning varför endast 
den västra profilväggen hade en orörd lager- 
följd. I schaktets norra del strax söder om run
stenen ”Tings flisa” fanns en stenvall av klapper
sten i vilken ett övre ca 0,2 m tjockt gråsvart kul
turlager påträffades. I anslutning till detta lager 
förekom två härdbottnar och tre kokgropar. 
Detta lager kunde följas ca 90 m söderut eller till 
en nivå + 11,70 m ö h. Längre söderut påträffa
des det gråsvarta kulturlagret sporadiskt.

FYND: -
DATERING: övre kulturlager troligen vikinga
tid - tidig medeltid, undre kulturlager troligen 
stenålder.

RUNSTENS SN,
LERKAKA KVARNRAD,
FORNE 32 OCH 199 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Monika Rasch
Schaktning för P-plats och bussficka. P-platsen 
anlades i en igenfylld grustäkt. Bussfickan anla- 
des alldeles öster om landsväg. Grässvålen avba
nades med maskin. Därunder påträffades ett ca 
0,4 m tjockt grågult sandigt lager vilket innehöll 
enstaka benflisor. Därunder vidtog steril gulvit 
sand.
FYND: ben.
DATERING: -

Dragning av telekabel inom gravfältsområde. 
Inget av antikvariskt värde kunde iakttagas.
FYND: - 
DATERING: -

RÄPPI TNGF SN
STRANDSKOGEN 1:1,1:18, FORNE 46
Kalmar läns museum
Fältarbetsledare: Monika Rasch

S MÖCKLEBY, GETTLINGE 1:4, 
FORNE 10 OCH 17b 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Monika Rasch
Schaktning för simbassäng inom gravfältsområ
de. Bassängen var redan anlagd, varför endast 
en besiktning och kontroll av schakthögen och 
en fotodokumentation av området företogs. In
get av antikvariskt värde kunde iakttagas.
FYND: - 
DATERING: -

TORSLUND A SN, ARONTORP 1:11 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Monika Rasch
Schaktning i samband med utvidgning av grus
täkt. Inget av antikvariskt värde kunde iaktta
gas.
FYND: - 
DATERING: -
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Östergötland

JUNGFRUN
Statens sjöhistoriska museum 
Fältarbetsledare: Bert Westenberg
Vraket är hjulångaren Eric Nordevall. Under
sökning avser att fästa kodbrickor på skrovsidan 
för att senare med en ROV (sjöugglan) kunna 
utföra en fotodokumentation (fotomosaik). Fo
tomaterial avser användas som underlag för fort
satt diskussion om framtida åtgärder på vraket.

FYND: -
DATERING: 6 juni 1856.

LINKÖPING, KV ABBOTEN 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Jan Eriksson
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 stadskartor
na, vilken förbundit gamla Storgatan med Möl- 
nogatan och utmynnat i norr vid Domskolebygg- 
naden. 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 lämning
ar efter tre senmedeltida källare.
FYND:-
DATERING: medeltid - nyare tid.

LINKÖPING, APOTEKAREGATAN/ 
ÅGATAN
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: armborstpil av järn.
DATERING: medeltid - nyare tid.

LINKÖPING, DOMKYRKOPARKEN 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Marietta Douglas
Schaktet grävdes mellan 2 och 4 m norr om hus
liven i kv Abboten. De var 2,2 m breda och ca 
2,2 m djupa. Följande konstruktioner påträffa
des:
1. Kalkstensmur 2,6 m bred, kallmurad i bot
ten, bevarad höjd 1,4 m, gråsten.
2. Fragmentarisk kalkstensmur på 1,2 m djup, 
bevarad höjd 0,4 m. Ingen ursprunglig bredd be
varad.
3. Stenläggning på 0,4 m djup.

FYND: botten till stengodskrus.
DATERING: medeltid.

LINKÖPING, HOSPITALSTORGET 
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.
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LINKÖPING, STADSÄGA 2250, 
FORNL113
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Marietta Douglas
Ett transformatorskåp skulle placeras i närheten 
av fornlämning 113, vilken utgöres av två skärv- 
stenshögar. Inga konstruktioner påträffades i 
schaktet. Endast enstaka skärvsten påträffades.

FYND: -
DATERING: bronsålder - äldre järnålder.

VADSTENA, KV KNEKTEN 1 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Marietta Douglas
Schaktkontroll i samband med grävning för vat
ten och avlopp. Profil uppmättes 0,2-0,4 m 
tjocka kulturlager påträffades och dokumente
rades. Inga konstruktioner påträffades. Mot 
sydväst fanns ett kraftigt brandlager i botten.

FYND:-
D ATERING: 1400-1500-tal?.

VADSTENA, KV SLOTTSHERREN 1-2, 
SLOTTSVAKTEN 5-7 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Marietta Douglas
Schaktningskontroll i samband med nedlägg
ning av dagvattenledning i kv Slottsvakten 5-7. 
0,1-0,2 m tjocka kulturlager dokumenterades. I 
kv Slottsvakten dokumenterades en 18 m lång 
profil inne på gården. Kulturlagrens tjocklek va
rierade mellan 0,2 och 0,6 m. Längst mot väster 
påträffades ett laggat kar med skofragment och 
läderspill, troligen 1700-1800-tal.

FYND: -
DATERING: 1700-1800-tal.

VRETA KLOSTERS SN, 
KLOSTEROMRÅDET 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Marietta Douglas
Anledning till dokumentation av klosterkällaren 
var att Vreta klosters församling ville fylla igen 
källaren där rasrisk förelåg. Källaren dokumen
terades i plan, sektioner uppmättes och murarna 
fotograferades.

FYND:-
DATERING: medeltid.
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Skrifter utgivna under 1985 av personal vid 
Undersökningssektionen och sektionen för 
Fornminnesinventering

Andersson, Phyllis, An area with ancient terra
ces in Norra Säm parish, Älvsborg county, 
Västergötland. I: Arkeologi i Sverige 1982-
1983. Sthlm 1985. (RAÄ o SHMM. Rapport 
1985:5.)

Artelius, Tore, Stenåldershyddan vid Toftaås. 
Varbergs museums årsbok 1985.

- Stjärnarp - en boplats från äldre stenålder. 
Länsantikvariens årsredogörelse, Halland 
1985.

- Skottorp - en boplats från yngre bronsålder - 
romersk järnålder. Länsantikvariens årsre
dogörelse, Halland 1985.

Bennett, Agneta, Fornlämningarna 1-5 och 174 
Gärtuna och Karleby, Östertälje sn, Söder
manland. Undersökt 1972-73 (RAÄ o 
SHMM Rapport UV 1984:29). 1985.

Bertilsson, Ulf, Nyregistrering av hällbilder i Bo
huslän 1982-83.1: Arkeologi i Sverige 1982- 
83. Sthlm 1985. (RAÄ o SHMM. Rapport 
1985:5.)

- [Tills m Björn Winberg] Revideringsinvente
ringen i Älvsborgs län 1982-83. Ibid.

- [Tills m Thomas B Larsson] Economy and 
ideology in the Swedish Bronze Age. Ar
chaeological review from Cambridge, 4 
(1985).

Beskow Sjöberg, Margareta, Undersökningar av 
överodlade gravar vid Kalmar flygplats och 
på Öland. Rapport från UV Öland/Småland 
1982. I: Arkeologi i Sverige 1982-83. Sthlm 
1985. (RAÄ o SHMM 1985:5.)

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

Carlsson, Kristina tills m Viktor Svedberg, Ran- 
säters kyrka, Värmland. En arkeologisk un

dersökning 1984. (RAÄ o SHMM Rapport 
UV 1985:8.) Kungsbacka 1985.

Damell, David, Bronsålder i Södermanland. 
Undersökta gravar och gravfält från Söder
manlands bronsålder och tidigaste järnålder. 
En kortfattad översikt. Nyköping 1985. (Sö
dermanlands museum. Rapport 7.)

- [Tills m S Wigren] Arkeologi kring Hynde- 
vadsforsen. Eskilstuna museer. Årsbok, 
1983-85.

- Hyndevadsprojektet. Ibid.
- Collaboration between archaeologists and 

natural scientists in Sweden. (3. Nordic con
ference on the application of scientific me
thods in archaeology, Mariehamn 1984.) Is
kos, 5 (1985).

- Från centralort till sätesgård. Populär arkeo
logi, 1985.

- Fornsigtuna? Alltmer tyder på det. FoF, 
1985:15.

- Funderingar kring några lektioner i ämnet
fornminnesvård. Ledungen, 1985:2.

- Rösaring and a Viking Age cult road. I: In 
Honorem Evert Baudou. Umeå 1985. (Ar
chaeology and environment. 4)

- [Tills m Olle Lorin] Om fornborgsundersök- 
ningar i nordvästra Södermanland. Tor, 20 
(1983-85). 1985.

- Tankar kring en fortsättning. Kulturminnes
vård, 1985:1.

- Åren som kommer. Gjallarhornet, 1985:2.
- Årsmötet 1985. Ibid.
- Medlem i redaktionen för Historiska Nyhe

ter, 31. Ett specialnummer om arkeologi för 
barn och ungdom.
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- Förord till Agorelius, S, De gåtfulla stenarna 
i Saxhyttan. Skövde 1985.

Edvinger, Kjell, Fornminnesinventering från 
höga höjder. I: Arkeologi i Sverige 1982- 
1983. Sthlm 1985. (RAÄ o SHMM. Rapport 
1985:5).

Englund, Lars-Erik, Inventering of Iron pro
duction sites. Arhaeology and Environment 
4. Umeå 1985.

Falck, Waldemar, Medeltid. Gotländskt arkiv, 
57 (1985).

- Några glimtar ur den gotländska sjöfartens 
historia. Under svensk flagg 1985:4.

Flink, Gerhard, Landet mellan Larva Basing 
och Skalundahögen I: Arkeologi i Sverige 
1982-1983. Sthlm 1985. (RAÄ o SHMM. 
Rapport 1985:5)

- AC-län. Från hav och fjäll. Ibid.
- Ryssugnar i Stockholms skärgård. Ibid.
Furingsten, Agne, Samhällsförändringar i ett

långtidsperspektiv. Ett exempel från södra 
Västergötland 150 f-1000 e Kr Diss. (Gotarc 
Ser B:l.) Göteborg 1985.

- Archaeology and geophysics in West-Swe- 
den. (3. Nordic conference on the application 
of scientific methods in archaeology, Marie
hamn 1984.) Iskos, 5 (1985).

- Universitetsforskning på muséerna. DIK-fo- 
rum, 1985:15.

- Skall vi ha någon forn vård? Ibid, 1985:16.
- Arkeologiutredningen: Bättre men inte bra. 

Ibid, 1985:19.
- En debatt om bevarande och kunskapspro

duktion. (Inlägg.) Fornvännen, 80 (1985).
Gerdin, Anna-Lena, Dräktskick och socialt an

seende. En vikingatida dubbelgrav i Fle- 
ringe. Gotländskt arkiv, 57 (1985).

Gren, Leif, Fossil åkermark - en morfologisk 
översikt. I: Arkeologi i Sverige 1982-83. 
Sthlm 1985. (RAÄ o SHMM. Rapport 
1985:5.)

Hjärthner-Holdar, Eva, [Tills m Inga Ullén] 
Valsätra 1982. Några sätt att prioritera och 
arbeta - under och efter en arkeologisk un
dersökning. I: Arkeologi i Sverige 1982- 
1983. Sthlm 1985. (RAÄ o SHMM. Rapport 
1985:5.)

- [Tills med Inga Ullén). En fornlämningsmil- 
jö i Uppsala. Fornlämningarna 418, 427 och 
476, Valsätra, Bondkyrko sn, Uppland. Un

dersökning 1982. (RAÄ o SHMM. Rapport 
UV 1984:27) 1985.

Jacobsson, Bengt, Albäcksbacken, Maglarp. 
Gravar från stenålder, bronsålder, järnålder. 
Fornlämning 7 och 13, Maglarps sn, Skåne. 
Undersökning 1976-77. (RAÄ o SHMM. 
Rapport 1984:32.) 1985.

- Ett nytt skånskt krumsvärd, Ale 1985:3. 
1985.

Jennbert, Kristina, [Tills m Elisabeth Iregren). 
Stenåldersboplatser vid Lafssjön, Ramsele 
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