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Artiklar





Fynd - kunskap
mot en arkeologisk helhetssyn

av Ola Kyhlberg

Traditionell arkeologi var under tidigare generationer i mångt och mycket 
inriktad på typologi och kronologi. Detta synsätt har betecknats som fynd- 
positivistiskt och ”empiricistiskt”, dvs främst erfarenhetsmässigt. Kunskaps- 
sökandet liknade ett samlande.

Under vår oscariska era blev arkeologin, istället för att vara inriktad på studiet 
av ”samhällskroppen”, fixerad vid det materiella. Och det är förvånansvärt 
eftersom detta var en epok som innebar stora förändringar i synen på mänsk
lig utveckling efter att Darwin år 1859 hade publicerat sitt arbete om arternas 
uppkomst.

Man samlade och ordnade, företrädesvis längs en mer eller mindre lineär tids
axel, mer eller mindre tvådimensionellt. Det kan tyckas som en kuriositet i 
nordisk arkeologis 1900-talshistoria att vetenskapen strävat framåt med 
nästan uteslutande tiden som analysvariabel. För samhället och kulturen, vad 
fysiker skulle kalla energin bakom varje förlopp, hade man från etnografiskt 
och etnologiskt håll sökt intressera arkeologin redan under 1800-talet, men 
det blev först i och med socialantropologins framväxt som detta började slå 
igenom i arkeologin. Och rumsfaktom som analysvariabel, varifrån kom den 
in i arkeologin?

Hade inte arkeologin alltid beflitat sig om utbredningskartor? Jo, men före
trädesvis endast för registeruppgifter. Det blev natur- och kulturgeografin som 
under 1950-talet och senare lyckades uppmärksamma arkeologin på att också 
rummet måste inkorporeras i varje analys för att göra den flerdimensionell 
och därmed börja efterlikna verkligheten och komma ifrån den materiella in
riktningen. Ingen förflyttning i rummet kan ju ske utan förskjutning i tid. För 
detta krävs framförallt energi. Det är grundläggande. Torsten Hägerstrands 
skolbildande avhandling om ”innovationsförloppet ur korologisk synpunkt” 
(korologi är ung. spridning) från 1953 påverkade många, kanske framförallt 
M P Malmer (1957 och senare arbeten).

Hur arkeologin så länge kunnat utvecklas utan en inomvetenskaplig process
teori och helhetssyn är märkligt. Som en följd av denna långsamma utveckling 
kan man idag med fog påstå att arkeologin på många håll inte är tillräckligt
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väl förberedd för statistik och datorisering. Vad som nu måste ske, och delvis 
också är på väg, är inte i första hand att ADB bötjar vinna insteg som ett led i 
en metodutveckling, utan att vetenskapen arkeologi steg för steg håller på att 
erövra en processuell och holistisk arkeologisk teori, inriktad på att studera 
händelseförloppen och deras förutsättningar.

Fyndet

Ordet fynd är nog journalist- - och kanske också arkeologspråkets - vanligas
te. Dess innebörd har av tradition varit en fokusering på upptäcktstillfället. 
Källkritik har koncentrerats på omständigheterna kring upptäckten och på ut
grävarens sakkunnighet. Denna kvalitativa källkritik har satts in före så gott 
som all annan analys och bearbetning och har i ”weibullsk” anda genomförts 
i det närmaste rituellt (se t ex tidskriften TOR 1970 -71). En sådan fokusering 
på fyndet har kommit fyndkombinationen att bli förklarings- och analysred
skapet framför andra. Metodkontroller och olika tester har kommit i skym
undan (jfr Selinge 1987). Källkritikens mål har främst ansetts vara att fast
ställa kombinationen såsom kronologiskt representativ, pålitlig och som 
någonting absolut sant. Detta har i sin tur lett till att den objektiva uppfatt
ningen av iakttagelser undergått en begreppsmässig förskjutning: neutrala data 
har betraktats som fakta. Fyndet har betraktats inte bara som en materiell rest 
av ett skeende (med ett tvivelaktigt förflutet) utan givits en kraftig positiv 
innebörd (jfr Bertilsson 1979, s 12 f; Malmer 1984, s 160 0- Men fyndet är i 
sig inte den sökta verkligheten, bara en avspegling, enligt statistisk terminolo
gi ett sampel, ett urval. Detta sampels förhistoria är inte med säkerhet möjlig 
att fastställa. Vi känner inte strukturen hos den eller de statistiska popula
tioner, ursprungsmaterial, som betingat fyndet vare sig till förekomst eller 
kvalitet. Allt detta är ett cirkelbevis, då just fyndets egen förhistoria är den 
verklighet som arkeologin strävar efter att förstå och fa kunskap om. Typiskt 
arkeologiska frågor inför ett fynd är ju: ”Hur kom föremålet hit?, ”Varifrån 
kommer detta föremål?, ”Ur vilket sammanhang härrör detta föremål?”, etc.

Denna inställning är nära knuten till frågan om det arkeologiska käll
materialets förmodade eller ifrågasatta representativitet. Och begreppet ifråga 
är inte synonymt med tillräcklighet (Malmer 1984, s 263).

Det är en fyndpositivistisk attityd att räkna fynd och artefakter utan att därvid 
inkorporera någon vetenskaplig förväntan (jfr Bertilsson 1979). Diskussionen 
om den arkeologiska fyndpositivismen, som senast sammanfattats av Malmer 
(1984), skulle alltså kunna kompletteras med påpekandet att iakttagelse/ 
observation heller inte är synonymt med fynd/förekomst etc. En iakttagelse
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ÅTKOMLIGT

VAV SOM HÄNVE
OCH LÄMNADE SPÅR

SÖM BLEV KVAR

OCH PÅTRÄFFADES

OCH VOKUMENTERAVES

OÅTKOMLIGT

Fig 1. Efter Carl-Axel Moberg 1969.
Accessible:
what happened (1) and left material remains (2) that survived (3) were discovered 
(4) and recorded (5)
Are inaccessible:
unrecorded (D9 undiscovered (C) destroyed (B) without material remains (A)

kan innebära att man registrerar ett fynd likaväl som att man konstaterar en 
fyndtomhet.

För traditionell fyndpositivistisk arkeologi är därför talet 0 endast en nega
tion. Att dra slutsatser ”e silentio” har alltid avvisats med att det skulle vara 
olämplig spekulation. Men Arne B Johansen har påpekat att det är en chimär 
att fyndpositivisten aldrig skulle sysselsätta sig med förekomster och dra slut
satser e silentio”. Nästan all positiv argumentation innefattar också spegel- 
vant en negation. När vi påstår att mängden skelettgravar minskar i slutet av 
äldre järnålder i Västnorge säger vi samtidigt att detta kulturelement inte före
kommer i successivt ökande grad (Johansen 1979, s 61 - 62).

För ett resonemang om till exempel urval/sampel, provundersökningar och 
representativitet är det avgörande och viktigt att man behandlar varje före
komst som en närvaro/representation och varje frånvaro som en avsaknad. 
Att inte diskutera i dessa termer är jämförbart med att inte ha någon veten
skaplig förväntan och följaktligen heller ingen genomtänkt hypotes eller idé. 
Talet 0 kan därför ses som symbol för ett deduktivt synsätt (man söker härleda 
en tänkt verklighet ur en vetenskaplig teori om denna).

Processuellt innebär det att man till exempel uppmärksammar samvaria-
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Fig 2. Hällristningsbildemas innovationsforlopp. Underlag efter M P Malmer 
1981. Procentuell fordelning region/radvis. Värden över kolumnmedelvärdet 
har inramats (n = 11) efter Kyhlberg 1987.
The innovation process of rock-carving motifs. Percentage distribution by 
region/row.

55.9 22.5 12.2 0 6.1 3.3

22.6 21.4 54.8 0 1.2 0

16.3 21.7 51.2 3.9 0 7.0

10.9 31.7 23.5 21.5 8.8 3.6

8.5 17.0 66.7 0.8 2.6 4.5

5. 7 10.4 50.2 2.0 16.0 15.6

5.0 12.7 45.4 10.4 7.0 19.4

3.5 4.9 47.2 7.9 22.2 14.2

5.9 7.1 28.0 10.5 7.0 41.5

0.3 3.5 22.4 5.2 7.3 61.2

4.6 2.3 19.8 0 20.7 52.5

12.6 14.1 38.3 5.6 9.0 20.2

tionen mellan element (statistiskt: N, n) och frekvenser (statistiskt: !)• I ett 
exempel på en numerisk sammanställning och analys (här fig. 2 efter Kyhl
berg 1987) illustreras hur talet 0 kan användas som grund for en processuell 
studie.

I diagrammet, som är en seriation, betingar inte elementen de olika före
komsterna till antal, frekvens. Ett element kan vara representerat inom en 
region men sakna representation i en annan. För utvärderingen är det av
görande viktigt att antalet element är konstant gentemot frekvenserna. Endast 
därigenom kan de vägningar och beräkningar utföras som är nödvändiga för 
att kunna utvärdera seriationen. Som framgår är medelvärdesgränsen en 
mycket fingraderad angivelse, vilket den inte skulle vara, visar beräkningarna, 
om inte antalet element inkluderat dem med O-representation.

I fig. 2 serieras bildmotiven på hällristningarna baserat på uppgifter i M P 
Malmers arbete om hällristningar från 1981. Diagrammet omfattar tre dimen
sioner. Rummet representeras främst av regionerna 1-11, tiden främst av 
typerna A - H och energi/kulturen av summaeffekten av dessa två variab
ler (jfr Kyhlberg 1987). Diagrammet kan användas för metodkontroller. Så 
framgår t ex tack vare vägningen av alla numeriska angivelser att en under-
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resp överrepresentation föreligger i A och BCD/2,i BCD och G/6 + 7, i 
BCD/5, i G/9 och 10 etc. Totalt ger seriationen en god och tydlig bild av hur 
hällristningsmotiven förändras med tiden och i rummet. Hällristningstradi- 
tionen inleds med cirklar (F) följt av händer/fötter (E) och avslutas av vagnar/ 
kläder/ramfigurer (BCD), människo- och djurfigurer (G och H). Skeppen (A) 
visar sig vara en grundläggande företeelse. Utifrån en beräkning av frekvens- 
fördelningarna, dvs spridningarna (jfr fig 3) kan man konstatera att skepps- 
motivet tycks förekomma under hela förloppet. Regionalt inleds förloppet i 
söder i Danmark (1 B) och Bornholm (1 A). Därnäst uppträder Sydöstra 
Sverige (3) och Skåne (2), dvs en uppenbarligen tudelad influens. Denna tu
delning uppträder igen i och med att nästa region är först Sydnorge (8) och 
därnäst Bohuslän-Västsverige (6 + 7). I nästa stadium nås Östergötland (4), 
Mälarområdet (5) och slutligen de nordliga regionerna 9, 10 och 11, Mellersta 
och Norra Norge samt Finland. Seriens ordning stöds av kolumnmedelvärdet 
vars överstigande värden ramats in. Denna gräns i materialet visar sig, trots att 
den beräknats på procentsatser, i mångt och mycket utgöra en absolut nivå. 
Därigenom ges en god illustration i hur hög grad som relativa värden, pro
centsatser, inte är bara relativa. Diagrammet visar på betydelsen av att arbeta 
med avgränsade helheter och att anlägga processuella aspekter på ett mate
rial. Inom denna ram kan man också kontrollera enskilda resultat, utan att ha 
anlagt någon kvalitativ källkritik.

Likhet - samband

De kvalitativa och stadiala likhetsbegrepp som Mats P Malmer formulerat för 
den arkeologiska sakforskningen i sitt stora och betydelsefulla arbete om 
metodproblem inom järnålderns konsthistoria - fysisk likhet, fyndassocia
tionens likhet, korologisk likhet - måste inom arkeologisk processteori komp
letteras med ett annat likhetsbegrepp -samband - som i motsats till Malmers 
likhetsbegrepp är en kontinuerlig variabel. Det innebär att sambandet kan 
anta vilket värde som helst på en skala och mätas alltifrån fullständigt nega
tivt samband, över avsaknad av samband, till fullständigt positivt samband (jfr 
Kyhlberg 1987). Medan likhetsbegreppet endast kan baseras på och brytas 
ned till smärre självständiga element, så kan sambandet mätas med statistisk 
metod via skilda sambandsmått, korrelationer, regressioner etc.

Typbegreppet

Det processuella likhetsbegreppet samband kan inom ramen för rumsliga för
lopp användas till att mäta och beskriva skilda fenomens uppträdande (jfr
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+ 1.00- cirklar D
+ 0.75- G H c kläder
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+ 0.25- E figurer figurer etc
+ 0.00- 
- 0.00-
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- 1.75-

skepp
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SPRIDNING

Fig 3. Hällristningsmotiv. Sammanställning och statistik efter M P Malmer 
1981. Analys utifrån seriationen Fig 2 av det innovativa förloppets holotyp, 
typer och subtyper (se texten).
Rock-carving motifs. Analysis based on the seriation in fig. 2 of the innovation 
process ofholotype, type and sub-types.

Kyhlberg 1987). Utifrån seriationen i Fig 2 har i annat sammanhang kunnat 
studeras hur skeppen, typ A uppträder på ett helt annat sätt inom förloppet 
än framför allt typerna B och D, vilka i sin tur skiljer sig från typerna C, E, F, 
G och H (här Fig 3). Inom hällristningstraditionen är skeppen uppenbarligen 
det innovativa förloppets holotyp, typerna B och D, vagnar och kläder/ram
figurer, endast subtyper och övriga följaktligen förloppets innovativa typer. 
Detta har kunnat räknas fram med stöd av dels ett spridningsmått (standard
avvikelsens procentuella andel av medelvärdet, beräknat på procentsatserna) 
dels ett mått på fördelningarnas grafiska form, dvs snedfördelning (Pearson’s 
koefficient).
Inom ramen för traditionell typologisk analys betraktas typerna som lik
värdiga. Detta motsägs emellertid av seriationen av hällristningsmotiven. För 
att förklara begreppet holotyp, typ och subtyp kan man låna en bild från 
dagens kommunikationsväsende. Ett lastfartyg på färd utgör holotyp från 
transporten/förloppet. Lasten kan betraktas som förloppets innovativa typ 
men fartygets besättning endast transportens subtyp. Det kan poängteras att 
varje arkeologisk artefakt har varit ”transportmedel” inom en rumslig pro
cess. Varje förekomst av en artefakt eller ett fenomen markerar samtidigt från-
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varon av ett annat så som i kommunicerande kärl. Man kan därför inte rycka 
ut ett arkeologiskt fynd ur sitt sammanhang utan att fa till följd en informa
tionsförlust. Härav följer också att sammanhanget, den hypotetiska helhet ur 
vilket fyndet härrör, måste vara ett forskningsmässigt primärt mål.

Det har den allra största betydelse att arkeologiskt hävda helheten framför 
detaljen, hur enastående den än kan vara. Den avgränsbara helheten eller den 
preliminära ramen till en förklaring eller tolkning är avgörande för informa
tionsvärdet, kanske också källvärdet. Ett exempel härpå är fornlämnings- 
begreppet. Enligt fornlämningsregistret ges gravfält ett nummer såsom en 
samlad helhet. Men samtidigt laborerar man med ordet fornlämning som be
teckning på de enskilda gravar som ingår i gravfaltet. Denna språkliga och 
vetenskapliga ovana är riskabel. En konsekvens är att strävan mot en helhets
syn motverkas och att man riskerar att förlora sig i detaljer. Om till exempel 
fyra anläggningar i ett gravfalt tagits bort av en väghyvel, så kan den som före
träder helheten tala om att gravfaltet är förstört. Helheten existerar ju inte 
längre. Den som företräder den andra uppfattningen kan å sin sida hävda att 
gravfaltet endast är skadat.

Men ingen skulle komma på tanken att ge de olika tornet i Visby ringmur 
separata fornlämningsnummer. Ingen skulle komma på idén att betraka ett av 
erosion och luftföroreningar raserat torn i ringmuren som annat än en upp
brytning av en samlad helhet, en förstörelse av ett helhetsintryck. Vad be
träffar ett gravfält berättar det inte bara om en epok. Det är mänskligt sett en 
epok. Det är följaktligen väsentligt att inte tillämpa olika terminologi eller 
olika innebörd av fornlämningsbegreppet för olika kategorier av fornminnen. 
Härvidlag skulle ett monumenttänkande applicerat på gravfalt egentligen vara 
av godo.

Likaledes inkonsekvent är begreppet, och innebörden av begreppet, ”ensam
liggande stensättning”. Man talar inte om ”ensamliggande kyrka” eller 
ensamliggande stad” osv. Bakom ordet ligger en subjektiv värdering av av

ståndet till närmaste annan gravanläggning, en tolkning av att avståndet 
skulle vara så pass stort att det skulle tyda på att anläggningarna inte heller 
haft något socialt och kronologiskt sammanhang. Det måste vara fullkomligt 
fel. Arkeologin harju länge ägnat sig åt så kallade importföremål, som tolkats 
i sammanhang med europeiska och ännu mer avlägsna fynd. Därvidlag har 
avståndet till närmaste jämförbart föremål inte utgjort något hinder.

I dessa exempel är det endast i kraft av det överordnade sammanhanget, 
ramen eller helheten, som detaljen låter sig inpassas och definieras.
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Arkeologiska sanningar

Traditionell arkeologi har föredragit (eller kanske snarare nöjt sig med) 
absoluta tal i känslan av att dessa skulle innehålla ett större mått av objektivi
tet, vara mer ”faktiska”, än de relativa. Men vad är i grunden absolut i till 
exempel P V Globs uppgift om att 104 danska hällristningar innehåller andra 
motiv än skålgropar? (Glob 1969, s 159; jfr Malmer 1981 och Kyhlberg 
1987). Vad representerar siffran i förhållande till de skilda urvalssteg som 
återfinns i Mobergs modell, här fig. 1, tillverkning, användning, bevarande, 
påträffande etc?

Absoluta tal berättar inom arkeologin mindre om den bakomliggande popula
tionen än vad den informerar om urvalsprocessen och urvalsbetingelsema. 
Arkeologin når sällan eller aldrig fram till absoluta sanningar utan tvingas 
arbeta med sannolikheter. Det är därför fullt logiskt att påstå att absoluta 
angivelser har mindre grad av tillämpbarhet och därmed lägre informations
värde än relativa. Arkeologin måste därför oftast ställa upp operativa referens
ramar och modeller (se t ex fig. 2) för sina anlyser, förklaringar och tolkningar.

Man har framhållit att procentberäkningar skulle kunna utföras på likaväl 
små som stora tal (jfr Kyhlberg 1983, s 22 o d anf litt). Men om det formuleras 
så att femtio procent av ett äpple har förtärts så är det för den som gärna velat 
ha hela äpplet ett ovedersägligt faktum, men en iakttagelse av lågt informa
tionsvärde och föga tillämpbarhet. Därtill måste uppmärksammas om t ex en 
procentberäkning eller annan proportionell angivelse är ett led i en dokumen
tation eller en numerisk förklaring, om det är en metod att formulera en 
analys eller om det är ett redskap för tolkning. Är procentberäkningen över
huvudtaget empirisk så som beskrivande statistik är, eller är den hypotetisk så 
som ett antagande? Det brukar alltför sällan uppmärksammas vilka de statis
tiska betingelserna är för en relativ kvantifiering av denna typ. Procent kan 
beräknas på två likvärdiga och varandra oberoende statistiska populationer,

Fig 4. Modell for procentberäkningar. A, B = populationer, a, b etc = element 
eller stickprov/sampel.
Model for the calculation ofpercentages. A, B = populations, a, b etc = elements 
or samples.

AB A BAB
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på två stickprov ur skilda populationer eller på två stickprov ur samma popu
lation. Detta illustreras i fig. 4. Vad fig. 3 och modellen i fig. 4 samt detta 
korta resonemang vill åskådliggöra är att något så till synes harmlöst som en 
(slentrianmässig) procentberäkning kan vara ett analytiskt fint instrument 
likaväl som ett beskrivande moment av lägre informationsvärde.

Den arkeologiska slumpen - och den statistiska

Det arkeologiska fyndbegreppet, har denna framställning velat framhålla, har 
varit missvisande och rentav utgjort ett hinder för att förstå problemen för
knippade med urval/sampling och representativitet. Arkeologin kan sällan 
eller aldrig tillfredställa statistiska krav utan måste arbeta såväl med sällsynta 
som med närmast triviala företeelser. Medan statistiken primärt utgår från 
förutsättningen att slumpen medagerar måste arkeologin söka fastställa arten 
av urval för att kunna förstå och tolka materialet. Däri ligger en stor och 
humanistisk del av den arkeologiska forskningen (jfr Kyhlberg 1987 o d 
anf litt). Vi kan sällan eller aldrig utföra statistiskt sett korrekta urval. Det är 
därför nödvändigt att arkeologin arbetar fram en art-egen, kvantitativ och 
processuell, dvs holistisk teori.

Vad beträffar regelrätta statistiska urval kan fem typer särskiljas: obundet 
slumpmässigt urval (OSU), stratifierat urval, systematiskt urval, klusterurval 
och kvoturval (se Byström 1980, s 240 0- OSU är ett lottningsförfarande. Det 
stratifierade urvalet förutsätter att man känner till sitt utgångsmaterial, popu
lationen, så att man kan företa stickprov, sampling. Men när kan arkeologin a 
priori veta så mycket om sitt (ofta osynliga) material, t ex inför fältundersök
ningar, att man kan genomföra lottningar eller stickprovsförfaranden enligt 
statistiska krav? Det systematiska urvalet sker lineärt. Det innebär att man 
väljer sampel med jämna intervall längs en sträcka eller skala. Faran är 
emellertid stor med denna metod då vissa källmaterial i sig innefattar en 
kanske inte alls uppenbar periodicitet. Därtill kommer frågan om stickprovets 
storlek. Klusterurvalet innebär att man tar fram undergrupper som kan antas 
vara representativa för helheten. Detta kan utföras etappvis bl a med stöd av 
OSU.

Inom arkeologin berör detta frågan om iakttagelsernas allmängiltighet. Om 
arkeologen kommer fram till vissa slutsatser angående ett totalundersökt grav
öl som t ex Lunda i Lovö socken (Petré 1984) eller Annelund vid Visby 
(Wennersten 1979), i och för sig heltäckande undersökningar på avgränsbara 
objekt, hur skall man veta att slutsatserna därifrån är tillämpbara ens på an- 
gransande objekt? Kvoturvalet innebär att man delar in den statistiska popula
tionen i klasser, grupper eller kategorier av typ män-kvinnor mm.
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Inför en arkeologisk undersökning skulle en huvudfråga kunna vara huruvida 
förmodat bortfall av information står i proportion till den ej undersökta 
arealen, till den bortforslade volymens storlek eller till antalet ej undersökta 
gravanläggningar. Till denna fråga hör också problemet med lokalisering av 
undersökningsplats och huruvida det skulle vara bättre med en sammanhållen 
undersökningsyta än med spridda smärre ytor. Vad betingar ett arkeologiskt 
källmaterial till förekomst och struktur/sammansättning? Kan man över
huvudtaget räkna med någon statistisk slump i sammanhanget? Skulle det 
vara mera slumpmäsigt att en trädgårdsgrävande villaägare gör ett arkeolo
giskt fynd än om en arkeolog gör det vid en undersökning? Finns det något 
slumpmoment i fornminnesinventering? Arkeologin kan uppenbarligen oftast 
inte fa stöd av statistiken i det viktiga urvalsmonumentet utan presenterar vad 
man motsägelsefullt skulle kunna kalla ”empiriska, kvalificerade slutled
ningar”. Lika lite som ett prov för C-14 kan betraktas som ett slumptest, lika 
lite kan arkeologin göra prov- eller förundersökningar i form av regelrätta 
stickprov. Varje arkeologisk företeelse måste tills vidare betraktas som ett 
unikum. Nästan varje arkeologisk åtgärd baseras på erfarenhet. Det är en 
arkeologisk särprägel att i grunden vara en humanistisk och empirisk veten
skap men sträva efter att arbeta deduktivt och i holistisk riktning.

Kvalitet - generalitet

Exploateringsarkeologin har ofta varit ett slagträ i debatten om arkeologiska 
data och deras användbarhet. Strikta empiriker har menat att det arkeologiska 
källmaterial som tagits fram vid uppdragsgrävningar, då inte i första hand en 
vetenskaplig målsättning fått styra val av undersökningsplats, -objekt eller 
omfattning, med nödvändighet måste bli alltför beskuret och ofullständigt och 
följaktligen brista i kvalitet. En sådan uppfattning har nog ganska dålig täck
ning i verkligheten. Den viktiga skillnaden i förutsättningarna mellan olika 
typer av undersökningar måste istället ligga i den framtagna kunskapens 
tillämpbarhet och allmängiltighet. En olikhet utgör därtill metoderna vid ur
val av objekt. Baserat på tanken om en sorts representativitet i det bevarade 
fornlämningsmaterialet har man tidigare inte sällan ansett att de urval som 
sker utifrån en s k vetenskaplig målsättning - utan något administrativt 
exploateringstryck - skulle vara bättre (!) än de urval som göra vid en upp- 
dragsundersökning. Det kan knappast vara korrekt. Valet av objekt i en veten
skaplig undersökningssituation är troligen avsevärt lättare än valet av veten
skaplig målsättning och metod vid en uppdragsgrävning där objektet är givet. 
Det torde inte vara så att uppdragssituationen i sig utgör ett hinder för arkeo
logisk forskning på hög vetenskaplig nivå men innebär ett krav på anpassning 
av hypotesformuleringar och ambitionsnivå. Ett sådant källmaterial får på

16



nivåer

Variation SPRIDNING ’’SPRIDNING" PROCESS/ER

Samband/likheter
(struktur)

KOROLOGI
(fordelning) KRONOLOGI

TYPOLOGI
MORFOLOGI
ANALOGI

Förekomst LOKALISERING DATERING KLASSIFICERING
- läge, plats -årtal, fas, - typ, art,

yta etc period etc funktion, roll 
etc

”R u m” ”T i d” ”Kultu r”

DIMENSIONER

Fig 5. Från detalj till helhet, stadial! och processuellt. Modell for arkeologiska 
forklaringar.
Model for the structuring of archaeological questions and explications.

grund av omständigheterna, vilket ininnefattar ett relativt sett snävare urval 
av data, kanske en mindre allmängiltig och kan endast användas till att s a s 
förklara sig självt. Men detta har inget att göra med frågan om det framtagna 
materialets eller informationens kvalitet.

Detta kan illustreras av modellen fig. 5 vilken är en flerdimensionell för
klaringsmodell avsedd att strukturera arkeologiska frågor och problem. I ett 
fall måste målsättningen med en arkeologisk undersökning eller en vetenskap
lig analys vara att söka svar på frågan om förekomst. En annan gång är frågan 
lagd på en hög komplexitetsnivå och kan besvaras endast i socioekono-niska 
termer osv. Ingendera skall värderas lägre vare sig källkritiskt eller kvalitativt. 
Modellen illustrerar också spännvidden mellan begreppen stadialt och pro
cessuellt (jfr Selinge 1979). I princip markerar modellens nedre vänstra hörn 
( origo ) en stadial pol och dess övre högra hörn en processuel! pol. Genom 
uppställningen framgår tydligt vilket omfattande problemkomplex som berörs 
av frågan om fyndkombinationen och dess uttolkning. Därmed förknippade 
frågor omfattar samtliga nivåer och samtliga dimensioner i högre eller lägre 
grad.
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Modellen vill illustrera hur långt det är från den vanliga frågan till en arkeo
log, vilka fynd man har gjort, till frågan om vad detta innebär och vilken kun
skap som har tillkommit i och med detta, (och de flesta arkeologiska resultat 
väcker nya vetenskapliga frågor!). Att vara uppdragsgrävare är att vara 
pressad från många håll, att på samma gång var kroppsarbetare och teoretiker, 
tekniker, administratör och författare.

Det är nödvändigt att arkeologer också får vara arkeologer. För detta krävs 
förståelse för en ung vetenskaps svårighet att ge enkla och raka besked. Och 
det är vad som ofta begärs i och med att rapporterna, våra arkeologiska doku
ment, betraktas som kvittenser på utfört fältarbete.

Summary

This artide discusses the development of Swedish archaeology from a stadial 
and typological discipline to a multi-dimensional, holistic one. Find combi
nations, similarity, association, the concept of the type, especially the 
processual type, absolute numbers and the random factor in archaeology are 
some of the concepts wich are the subject of special discussion. Finally an 
explanatory model applicable in a contract situation is presented. This 
illustrates that it is not the quality of the results but the level and general 
applicability of the scientific questions which distinguishes a research from a 
contract excavation.
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Tibble - en by utmed nya El 8
av Kent Andersson och Eva Hjärthner-Holdar

I samband med byggandet av E18:s nya sträckning mellan Enköping och 
Bålsta utfördes 1986 - 87 stora arkeologiska undersökningar utmed nämnda 
sträcka. Vägprojektet berörde delar av det fomlämningsrika mälarbäckenet. 
De för undersökningen aktuella områdena började framträda under brons
åldern. I söder var ett splittrat skärgårdslandskap och i norr sammanhängande 
landpartier (fig 1).

Fig 1. Kartan visar strandförskjutningen från yngre bronsålder (15 m) till nutid 
(0 m). E 18:s nya sträckning är inlagd samt de platser som undersöktes 1986. 
Land upheavel from the Late Bronze Age (15 m) until present (0 m), with the 
new alignment of the E18 marked.

DRAGONBACKEN 
„ OCH „ 
^POLLISTaV {

Q
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De stora boplatserna som framkommit har givit ny och värdefull information 
om bebyggelsen i området. Utifrån materialet kan man göra både övergripan
de bebyggelseanalyser och detaljerade analyser av gårdstrukturer (Tor 21, 
sl7ff). Nedan skall redogöras för en av undersökningarna, den i Tibble i Lits- 
lena socken.

Tibble - topografi och fomlämningsmiljö

Tibble ligger i Trögden, som under bronsåldern till stora delar var ett skär- 
gårdslandskap. Under äldre järnålder grundas det upp till sammanhängande 
landområden med djupt inträngande vikar. En av dessa som idag går under 
namnet Fiskviks kanal kom att spela en stor roll som kommunikationsled. 
Trögdens nuvarande geologi karaktäriseras av moränpartier med mindre ytor 
med berg idagen och omgivande slätter av bördiga lersediment. Detta för
hållande skall man hålla i minnet när man sedan diskuterar bebyggelsens 
lokalisering (fig 2).

Området där byn Tibble är belägen utgör en tämligen väl avgränsad topogra
fisk enhet med skogsområden i söder, väster och nordväst. Centralt ligger en 
lerslätt som i sina lägsta partier (strax under 20 m ö h) består av postglacial 
lera och på något högre nivå (upp till 27 m ö h) av glacial lera med inslag av 
grövre material närmast moränen.

Inom den lägsta delen av lerslätten, i den postglaciala leran, ligger gravfaltet 
fornl 279. Från detta gravfält härrör den s k Tibble-graven, en kammargrav 
från 300-talet. Fyndet har flera beröringspunkter med välkända fynd såsom 
Sætrang, Fullerö och Lilla Jored. Detta gäller inte minst praktbältet, vars 
dekor förmodligen har förebilder i senromerska bälten burna av trupper 
knutna till det kejserliga hovet (Andersson 1985, s 142). Gravfaltet är idag 
nästan helt överplöjt trots att denna del av slätten upptogs för odling först 
under 1800-talet. Förövrigt har stora delar av slätten odlats åtminstone sedan 
slutet av 1600-talet då den första karteringen skedde. Slätten ansluter i öster 
till den stora lerslätten i det centrala Litslena-landet där Fiskviks kanal utgör 
den stora pulsådern.

Området runt Tibble uppvisar en mycket varierad fornlämningsbild. Här 
finns gravar, gravgrupper och gravfält. Till detta kommer boplatslämningar i 
form av bl a skärvstenshögar, husterrasser, stensträngar och fossil åkermark. 
Trögden är känd för sina hällristningar och även här, fast i liten skala, finns 
det skålgropar och skeppsristningar.

Denna bild gör att byn Tibble blir intressant när det gäller att göra en be
byggelsehistorisk analys. Redan före undersökningen kunde man ana en be-
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Fig 2. Flygfoto över Tibble med hela undersökningsytan. Område C är beläget i 
fotots centrum, söder om ett mindre impediment. Foto J Norrman.
Tibble, the entire excavated area.

byggelsekontinuitet från yngre bronsålder fram till nutid. Grävningsresultaten 
har tillfört en stor mängd ny information vilket gör att en förutsättning för en 
kombinationsanalys finns där de fasta fornlämningarna och det äldre kart
materialet analyseras tillsammans med undersökningsresultaten. Det bör där
med bli möjligt att klarlägga omstruktureringar av både bebyggelse och od
ling.
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(2> = Skärvsfenshög
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o = SkåI grop sföre k o m s t

• = Härdar

= Begränsning for
undersökningsområde

Bebyggelsestrukturen

Provundersökningens avsikt var att försöka få fram fornlämningamas totala 
utbredning och inte bara deras utbredning inom exploateringsområdet. Detta 
får till resultat att man med en viss säkerhet kan säga att större delar av be- 
byggelselämningama ligger ovanför 23 m ö h.

Inom exploateringsområdet, som låg i byns södra del, framkom 8 bebyggelse/ 
gårdslägen med ett inbördes avstånd av ca 100 meter (fig 3). Frågan är om 
dessa enheter har fungerat samtidigt eller om de har avlöst varandra. Det en
hetliga men tidsmässigt svårdaterbara fyndmaterialet ger en viss antydan om 
samtidighet. En C14-datering finns från område D (fig 3) och ligger i för- 
romersk järnålder, 225 * 195 bc (St 10905).

24



Fig 3. Undersökningsytan i Tibble med be
byggelselägena inlagda samt de fasta fomläm- 
ningarna i områdets närhet.
The excavated area at Tibble. The position of 
the houses and field monuments in the vicinity 
is marked.

Den bebyggelsebild som framkommit vid undersökningarna i den södra delen 
av Tibble tillsammans med de övriga fornlämningarna runt lerslätten ger ett 
intryck av regelbundenhet som i sin tur kan vara uttryck för en organisation 
som funnits mellan bebyggelseenhetema. Längst in i den forna viken ligger 
två större enheter vardera bestående av flera skärvstenshögar och var sitt grav
fält. Den norra bebyggelsen är delvis förstörd av den vid laga skiftet utflyttade 
gården. Dessa två gårdar skulle sålunda kunna utgöra moderenheter, vilka 
möjligen kan ha sin begynnelse i äldre bronsålder. Etableringsfasen är något 
osäker men höjden över havet och fynd från området motsäger inte teorin.

Ju mer viken grundades upp och de mycket näringsrika och bördiga glacial- 
leroma frilädes, expanderade bebyggelsen och nya gårdar bildades med sina 
gravområden medans de två moderenheterna levde kvar. En av anledningarna
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till att man kan anta att de lever vidare är att deras gravområden bildar större 
sammanhängande gravfalt. Detta kan naturligtvis också vara förorsakat av att 
enheten har en större befolkning. Men gravfältens inre struktur tyder på ett 
längre utnyttjande i tid.

Regelbundenheten i bebyggelsen är uppenbar. Enheterna ligger på ca 100 
meters avstånd från varandra med bebyggelse och gravar väl synkroniserade. 
Gravfalten till enheterna har med all sannolikhet använts fram i förromersk 
järnålder. Vilken typ av organisation som ger detta bebyggelsemönster är svårt 
att uttala sig om, men man skulle hypotetiskt kunna säga att den är metrisk 
dvs någon form av uppdelning av marken enligt ett givet mönster.

Under framskriden förromersk järnålder har man sedan ökat graden av orga
nisation genom att anlägga ett gemensamt gravfält för enheterna runt Tibble 
slätten. Att äldre järnåldersgravfalten skulle vara bygdegravfalt motsäges av 
gravfältsbilden i området kring Fiskviks kanal. Bilden visar att i princip så har 
alla byar (dvs "byar” som kan vara från äldre järnålder med tanke på landhöj
ningen) sitt eget äldre järnåldersgravfält. Däremot finns det inget som tyder på 
att någon sammanflyttning av gårdarna sker förrän under slutet av äldre järn
ålder. Tiden för sammanflyttningen antyds även av namnet Tibble. Orsaken 
till sammandragningen kan vara ändring av markanvändningen typ omlägg
ning av odlingen.

Fornlämningar av yngre järnålderskaraktär koncentrerar sig följaktigt till 
området norr och väster om den nuvarande bytomten. Väster om denna ligger 
exempelvis Tomtberget med förmodade husterrasser och stenhägnader. Här 
finns också ett mycket omfattande gavfält med ett stort inslag av yngre järn- 
åldersgravar. Men enheten har börjat under en äldre period, vilket skärvstens- 
högar och en del gravtyper tyder på. Man har därmed troligen dragit samman 
bebyggelsen till en redan befintlig enhet i gynnsamt läge.

När sedan den slutgiltiga flyttningen skett till nuvarande byläge kan ännu inte 
avgöras. Man har flyttat ca 100 meter österut. Kanske har det växande grav- 
faltet varit orsaken. Gravfaltet täcker idag stora delar av Tomtberget och be- 
byggelselämningama ligger tämligen inklämda.

Förutom att bebyggelsen uppvisar organiserad yttre struktur kan man också se 
att de enskilda enheterna uppvisar likartade inre strukturer. En viss olikhet 
förekommer dock, vilket bl a ger upphov till frågan angående lik- och olik- 
tidighet, nämligen hustyperna. Två hustyper finns: stolphus och syllhus. Av 
sistnämnda typ finns, innan anlysarbetet är färdigt, tre stycken. Åtminstone 
ett av dessa har varit ett timmerhus vilket klart kan ses på den trekantiga ler- 
kliningen. Dessa syllhus bör tillhöra den äldre järnåldern vilket både den 
stratigrafiska situationen och föremålsfynden antyder. Även stolphusen är av 
två skilda typer vilket fig 4 tydligt visar.
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® I n gån gsstol p e 
S Inre takbärande stolpe

(S) Hard

Fig 4. Två typer av stolpburna hus konstaterades i Tibble. Överst hus El av 
bronsålderskaraktär och nedan hus Cl av äldre jämålderstyp.
Two types of post-framed houses. House El at the top is of Bronze Age type, 
house Cl below, - is of Early Iron Age type.
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Den stratigrafiska situationen är sådan att ställvis finns bevarade kulturlager 
där man klart kan se en stratigrafi. Så är till exempel situationen inom område 
A och östra delen av område C (fig 3). För övrigt är de flesta kulturlagren 
genomplöjda och företer inga strukturer. Men stolphålens olika djup och färg 
kan dock i viss mån ge indikationer på oliktida bebyggelse i ett och samma 
område. Men sägas bör dock att de också kan vara betingade av andra faktorer 
såsom funktion och läge inom konstruktionen.

Bebyggelse på område C

Som ovan framhållits uppvisar de påvisade gårdslägena i Tibble inre struktu
rella likheter. Bäst syns detta inom område C, där en mycket nyanserad bild 
av gården varit möjlig att få fram. De enskilda komponenter som känneteck
nar gårdarna, dvs ett eller flera långhus (i allmänhet ej samtida), ett område 
med härdar samt avfallsgropar och skärvstenshögar, finns emellertid även 
företrädda på de övriga områdena, ex på område E (Andersson 1988).

Bebyggelselämningarna på område C består av ett långhus (fig 4 - 6), ca 24 m 
långt, betecknat som hus Cl. Vad som återstår av huset är stolphålen efter de 
takbärande stolparna jämte stolphål som kan härröra från en innervägg och 
möjligen ena gaveln. De takbärande stolparna är ordnade i nio regelbundna 
par med ca 2 m mellanrum. Avståndet mellan stolpparen varierar dock betyd
ligt (se nedan). Till huset hör även fyra härdar, belägna i husets mellersta del 
och i dess mittaxel.

Stolphålen till de takbärande stolparna karaktäriseras av vida och förhållan
devis djupa nedgrävningar. Diametern uppgår i ett fall till hela 0,94 m men är 
i allmänhet mindre. I 13 fall kunde rester av själva stolpen ses i form av för
kolnade trärester eller mörkfärgningar. Diametern hos dessa stolpspår varierar 
från 0,10 till 0,30 m. Samtliga stolphål har ett djup som överstiger 0,20 m. I 
inget fall kunde stenskoning konstateras (fig 7, 8).

Ett fall av omstolpning påträffades i husets SV del, vilket tyder på att huset 
kan ha haft en relativt lång brukningstid. Bosättningen kan därför förmodas 
ha varit något längre än ex på område E (Andersson 1988) där inga spår av 
reparationer syntes. Att hus Cl slutligen eldhärjats framgår av att flera av 
stolpspåren är förkolnade. Elden bör ha varit omfattande eftersom man bara i 
undantagsfall har kunnat återanvända stolparna efter branden. I hus El 
(Andersson 1988) tycks förhållandet vara det motsatta: huset har endast par
tiellt förstörts och samtliga stolpar har dragits upp för att, kan man förmoda, 
återanvändas i ett nytt hus.

Inga daterande fynd påträffades vid undersökningen. Orsaken till detta torde
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Fig 5. Gårdsläget på område C:s västra del. 
The position of the farmstead.

Fig 6. Flus Cl från väster. Foto L Forsberg. 
House Cl.
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Fig 7, t.h. Stolphålens djup - hus Cl. 
The depth of the postholes.
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Fig 8. Förhållandet mellan stolphålens 
diameter och djup - hus Cl.
The relationship between the diameter 
and depth of the postholes.
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vara att husets golvlager förstörts genom odlingsverksamhet. I fyra av stolp- 
hålen framkom dock keramikskärvor, men de är av en sådan anonym karak
tär att de inte kan tilldömas något kronologiskt värde. I övrigt bestod fynd
materialet från stolphålen av obrända och brända ben jämte träfragment. Vid 
undersökningen tillvaratogs även prover för makrofossilanalys, men dessa har 
ännu inte analyserats.

Att döma av variationen i avstånd mellan stolpparen, kan någon form av 
funktionell indelning av huset ha funnits. Detta skiljer i så fall hus Cl från hus 
El (fig 3; Andersson 1988), och är förmodligen kronologiskt betingat. Ännu 
har emellertid inga fosfat- eller makrofossilanalyser genomförts, varför den in
delning som nedan skall göras får ses som preliminär och högst hypotetisk. 
Den baserar sig dels på stolptätheten och härdplaceringen, dels på den befint
liga topografin. Då Ramqvist genomförde likartade analyser på Genemateria- 
let tog han även hänsyn till fyndspridningen samt den brända lerans fördel
ning (Ramqvist 1983, s 153), faktorer som inte kan beaktas i Tibble då golv
lager helt saknas.
Stolphålet som påträffades i mittaxeln i husets västligaste del är till viss hjälp 
vid en rumsindelnig av huset. Stolphålet skiljer sig från de som hört till den 
takbärande konstruktionen genom sin ringa diameter och genom att det 
snarare tycks vara nedslagen än nedgrävd i leran. Stolphålet kan ha hört till 
en skiljevägg mellan husets västligaste del och dess härdtäta centrala del. 
Marken sluttar svagt i detta område, och bör därför ha givit en naturlig av
rinning. Det ligger därför nära till hands att uppfatta detta som stalldelen. Av
saknaden av härdar tyder ju förövrigt på att denna del av huset inte brukats 
för värmekrävande aktiviteter. Stalldelen skulle då haft en längd av ca 6,5 m, 
vilket väl korresponderar mot stallen i ex Gene (Ramqvist 1983, s 163). Vad 
som talar mot en tolkning i denna riktning är avsaknaden av båskonstruk
tioner. Dessa kan emellertid ha varit av en typ som inte efterlämnat djupa 
spår, ex en syllkonstruktion som vilat direkt mot golvet.

Husets andra klart urskiljbara avdelning utgörs av ett ca 10 m långt utrymme 
med fyra härdar på rad. Förmodligen representerar det två skilda rum, en 
boningsdel närmast stallet och en köksdel öster om denna. I boningsdelen står 
stolparna relativt tätt, medan ett större avstånd finns i köksdelen. Husets öst
ligaste del saknar härdar och stolparna står mycket tätt. Möjligen rör det sig 
om någon form av förrådsutrymme.

Den här föreslagna indelningen av Tibble-huset är medvetet mycket allmänt 
hållen, och förmodligen räcker den inte, utan som Myhre påpekat, ”husene 
må deles opp i mer spesifikke enheter enn bolig, fjøs og lagerrom” (Myhre 
1980, s 260). I Tibble är det emellertid ännu för tidigt att slutgiltigt avgöra in
delningen eftersom inga makrofossilprover analyserats. Exempel på där man 
presenterat mera detaljerade rumsindelningar ges av Myhre (1980, s 247fi),
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men de bästa exemplen är kanske husen i Gene, där Ramqvist utvecklat 
Myhres analysmetodik och tagit större hänsyn till resultaten från fosfat- och 
makroanalyser. Han har därför på ett övertygande sätt kunnat funktionsbe- 
stämma skilda delar i husen. I hus I och II finns det t ex sex skilda rum med 
delvis olika funktioner (Ramqvist 1983, fig 5:12).

Vad som skiljer Tibble-huset från exempelvis Gene-husen rent funktionellt är 
bl a att stallen i Gene varit placerade i mitten av huset. I Tibble har stallet 
placerats i den västliga delen. Tolkningen har gjorts främst med utgångspunkt 
från den befintliga topografin, men även utifrån stolparnas placering. I Gene- 
husen har även härdarna en större spridning än i Tibble.

Den funktionella indelningen av husen under förhistorisk tid tycks i viss mån 
vara kronologiskt betingad. I de äldsta treskeppiga husen, dvs från brons
ålderns period II, finns i vissa fall en indelning av husen i två rum, t ex i huset 
från Trappendal (Boysen & Andersen 1983, s 118ff, fig 1, 9). Några tecken 
som tyder på att husen även skulle rymma ett stall finns emellertid inte under 
bronsålder. Detta blir vanligt först under den förromerska perioden (Becker 
1982, s 59) och fortlever under romersk järnålder. Under periodens senare 
skede och under folkvandringstiden märks emellertid en ökad uppdelning av 
husen (Ramqvist 1983, s 152).
Vill man med hjälp av själva rumsindelningen söka datera Tibble-huset, 
skulle en datering till slutet av romersk järnålder eller folkvandringstid inte 
möta några hinder. Att datera det exempelvis till yngre bronsålder låter sig 
inte göras, då grundplanen avviker så kraftigt från den välkända bronsålders- 
hustypen (ex Andersson 1988), och den uppenbara funktionsuppdelningen 
gör det även främmande i en dylik miljö. Snarast skall alltså paralleller sökas i 
materialet från yngre romersk järnålder och folkvandringstid.

En datering av huset till den föreslagna perioden stöds även av det varierande 
avståndet mellan stolphålen. Att detta har kronologisk betydelse har bl a 
Hvass visat, och han skriver att ”i sen FRJ-AERJ er den inbyrdes afstand 
mellem de enkelte tagbærende sæt næsten lige stor genem hele huset, dog kan 
afstanden være lidt større i midten af husene, hvor indgangen findes. I sen 
romersk og ældre germansk jernalder findes de tagbærende sæt i et fast system, 
som det er vist i Vorbasse, og som hænger sammen med, at langhusene er 
opdelte i flere rum. Placeringen af de tagbærende sæt er afhængig af størrelsen 
af de enkelte rum i langhusene”. Hvass fortsätter med att konstatera, att ”den 
parvise afstand mellem de tagbærende sæt bliver længere i sen romersk og ger
mansk jernalder, i sen FRJ-AERJ overstiger den sjælden 3 m, i enkelte 
tilfælde når den op på 4 m, i sen romersk og ældre germansk jernalder er den i 
langehusene oftest op til 4,5 - 5,5 m” (Hvass 1982, s 139 jmfr även fig 5). Med 
en variation inom ramen 1,5 till 5 m passar Tibble-huset väl in i Hvass sen- 
romerska/folkvandringstida grupp. Något hinder för en sådan datering finns
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alltså inte. Fyndmaterialet från hela område C, främst bestående av anonym 
keramik, men även av några skärvor dekorerad keramik med paralleller i 
folkvandringstida fynd, motsäger heller inte en dylik datering.

Till bebyggelsen på område C kan av allt att döma även knytas ett stort antal 
av de 35 härdar eller härdbottnar som framkom vid undersökningen. Fram
förallt är det härdtäta området söder om huset intressant, där ett 15-tal härdar, 
en kokgrop, två avfallsgropar samt stolphål påträffades. Stolphålen bildar 
inget tolkningsbart mönster, och det är därför sannolikt att de inte härrör från 
hus utan att de avspeglar andra typer av konstruktioner som har samband 
med aktivitetsytan, exempelvis tjuderpålar, torkställningar eller liknande. 
Motsvarande aktivitetsytor med förtätning av härdar har kunnat konstateras 
vid varje gårdsläge i Tibble, och är ju heller inget okänt fenomen på andra 
boplatser av ungefär samma ålder (ex Tesch 1983, s 40ff).

Avfallsgropama innehöll framförallt stora mängder benavfall. Materialet, som 
osteologiskt bestämts av Louise Evanni, domineras av nötboskap, men får/get, 
svin samt häst har också konstaterats. Evanni har klassificerat benen som 
slaktavfall, och det är intressant att notera förekomsten av hästben bland 
dessa. I ett av husen på område B, en nedgrävd källare, tillvaratogs ett stort 
osteologiskt material i fyllnadsmassorna. Spjälkade hästben påträffades vilka 
indikerar att häst verkligen fanns bland de djur som åts.

Även om slaktavfallet dominerar klart i de nedgrävda avfallsgropama så före
kom andra typer av fynd. Det rör sig främst om keramikskärvor, men även ett 
välarbetat skaft av horn har påträffats. En form av medveten avfallshantering 
tycks avspeglas i avfallsgropama. I den skärvstenshög som låg strax nordväst 
om huset påträffades inga ben utan enbart skärvig och skörbränd sten. För
modligen har därför organiskt material typ slaktavfall och annat hushållsav
fall grävts ner för att undvika dålig lukt medan härdinnehåll och liknande 
kastats på skärvstenshögen.

En av de mer intressanta enskilda anläggningarna på område C utgör den 
brunn som återanvänts i omgångar såväl som avfallsgrop som kallförvarings- 
utrymme. Vilken av faserna som hör till bosättningen har ännu inte varit möj
ligt att fastställa. Möjligen hör samtliga faser till hus Cl:s tid.

Från att ursprungligen ha varit en grävd brunn, ca 2,20 m djup, som saknat 
skoning, och möjligen till följd av detta på ett naturligt sätt störtat in, har an
läggningen delvis fyllts ut med avfallsmassor och i dessa har en träskodd grop 
anlagts. Vilken funktion denna anläggning haft låter sig inte bestämmas från 
det sparsamma fyndmaterialet. Möjligen rör det sig om en typ av förrådsgrop, 
som med tiden fyllts med avfall. Gropen har ånyo försetts med en inre kon
struktion, denna gång av risflätning som delvis bevarats. Golvet i denna grop 
har varit plant och väggarna svagt sluttande. Spår efter ett tak finns antydda i
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ena kanten. Det källsprång som givit upphov till att en brunn anlagts på 
platsen har givit en viss kylande effekt på ”källargropen”, och att tänka sig 
den som ett kallförvaringsutr > mme för ex livsmedel ligger nära. Att den inte 
fungerat som en avfallsgrop visas av, att den eldhärjats, något som tyder på att 
den varit öppen när den varit i funktion. Branden har dock inneburit att 
den övergivits och övergått till att bli avfallsgrop. Stora mängder keramik, 
obränd ben och liknande fynd tillvaratogs i dessa avfallsmassor. Möjligen har 
då en ny avfallsgrop anlagts med en form av träskoning. En sothorisont i pro
filen skulle möjligen kunna antyda detta.
Trots att ännu mycket arbete återstår i tolkning och analys av materialet från 
Tibble har mycket viktigt information redan kunnat utvinnas. Detta gäller 
exempelvis hustyper, men inte minst valet av boplatslägen. Tidigare under
sökningar i Mellansveige har framförallt gällt boplatser belägna på morän- 
impediment. Så gott som samtliga av de ca 120 järnåldersboplatser som 
undersökts i området ligger i moränmark (Hedman 1987, s 13Iff). Exempel på 
dylika boplatser som i tid överensstämmer med Tibbies område C är Täby 
(Modin 1973), Karleby (Bennett 1985) och Turinge (Tesch 1983). Skillnader
na mellan dessa och den här behandlade är dock uppenbara. Bevaringsför- 
hållandena på de från odling undantagna moränholmarna är ex ett helt annat, 
vilket rent grävningsmässigt gör dem svåra att jämföra med boplatserna i åker
marken. På impedimentmarken har man även på ett helt annat sätt tvingats 
att anpassa bebyggelsen och aktivitetsytorna efter de rådande naturgeografiska 
förhållandena. Så har inte fallet varit i Tibble, där bebyggelsen kunnat läggas 
var som helst. Just i fallet på område C har man valt ett skyddat läge söder om 
en svagt markerad höjdsträckning. På andra områden har man däremot lagt 
husen direkt på lerslätten.

Under senare år, och kanske framförallt genom El 8-undersökningama har en 
ökad medvetenhet vuxit fram vad gäller boplatsernas lokalisering på lermark. 
Fenomenet var naturligtvis inte okänt då E18-projektet inleddes, exempelvis 
hade boplatser i motsvarande läge undersökts vid Björklinge och Maista 
(Hjärthner-Holdar & Söderberg 1987, s 175ff o där anf litt), men problemet 
har nu fatt förnyad aktualitet. Att det i de uppländska leråkrarna finns ett dolt 
kulturlandskap har nu blivit ett etablerat faktum, och kommer att bli ett vik
tigt memento gör vidare antikvariskt arbete och forskning kring bebyggelse
utveckling och resursutnyttjande i landskapet. Just i detta sammanhang kan 
resultaten från Tibble komma att utgöra ett viktigt diskussionsunderlag. Tack 
vare att så stora ytor avbanades och undersöktes erhölls en överblick över ett 
stort område, där flera skilda gårdslägen har kunnat påvisas. Att en viss krono
logisk skiktning föreligger i det framtagna materialet framgår vid en analys av 
hustyperna (jmfr Andersson 1988 om dateringen av område E:s bebyggelse), 
men hur denna skiktning skall tolkas är ännu för tidigt att uttala sig om. 
Vidare arbete bör emellertid kunna kasta ljus över frågor kring kontinuitet
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kontra diskontinuitet, näringsbas och resursutnyttjande under en längre tids
period inom ett begränsat område etc. Att Tibble varit en by som inte legat 
vid sidan av de stora allfartsvägama framgår av den ovan omtalade Tibble- 
graven, och de nu avslutade undersökningarna i byn har kunnat påvisa flera 
viktiga faktorer som pekar i samma riktning. Möjligen kan man uppfatta byn 
som ett etablerat innovationsområde redan vid slutet av romersk järnålder, 
där utifrån kommande idéer och impulser snabbt kunde få fotfäste och tas 
upp. Inte minst syns detta förhållande i de timmerhus som framkom vid 
undersökningen. De utgör en intressant och mycket viktig förbindelselänk 
mellan Tibble-graven och de här aktuella undersökningarna. Av allt att döma 
har kammaren i Tibble-graven varit timrad, och utgör därmed inte bara rent 
fyndmässigt en parallell till Sæt rang-graven, utan likheten är även slående 
konstruktionsmässigt. Att nu finna denna sociala särställning manifesterad 
även i boplatsundersökningen är tankeväckande, och manar till eftertanke in
för kommande undersökningar i likartade områden.

Summary

In the two seasons they have taken place the archaeological excavations pre
ceding the construction of the new extension of the E 18 between Bålsta and 
Enköping in Uppland have provided completely new foundations for the 
further study of prehistory in Uppland. The remains that have been encounte
red within the framework of the project range from the Neolithic to the early 
Middle Ages. They consist predominantly of settlement remains. For 
example, the number of house remains registered in the province has in
creased manifold during the two field seasons.

One of the sites excavated in 1986 was Tibbie in Litslena Parish. The locality 
was previously mainly known for a burial find from the 4th century A.D. The 
1986 excavations, located south of the findspot for the grave, included eight 
settlement/farmstead localities situated c. 100 m from each other. It is as yet 
too early to make any definite statements about the chronological relationship 
for these units, but the retrieved pottery seems to suggest some degree of con
temporaneity. However, as far as can be judged, there is no question of 
absolute contemporaneity. The concept should be understood in its wide 
sense.

The most well-preserved farmstead was encountered in what was termed area 
C (fig 3, 4). In clayey soil, protected by an east-west orientated moraine ridge, 
a well-preserved longhouse was uncovered together with an area containing 
hearths, refuse pits and individual postholes. This combinations of features 
also reoccurred in the other settlement localities.

35



The longhouse in area C is typologically similar to houses from the end of the 
Early Iron Age, a period when functional division of house became increa
singly prominent. A preliminary analysis of the Tibbie house has revealed a 
byre section in the west and living/kitchen area in the central section of the 
house. This section yielded the only hearths in the house, this indicating a 
dwelling function. The east end probably accommodated some kind of storage 
facilities.
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Ett kammakeri i Visby
av Leif Zerpe

Kamtillverkning - en kort historik

I Skandinavien har kammen (åtminstone sedan bronsåldern) tillhört den per
sonliga utrustningen. Den har vanligen ingått bland den dödes tillhörigheter i 
gravar från folkvandringstiden, fram till det att sedvänjan med speciella grav
gåvor upphörde.

Kamtillverkning är bäst känd från vikingatid och tidig medeltid, men spår av 
en specialiserad tillverkning finns redan från romersk järnålder. I Pommem- 
området utvecklades homhantverket under 700 - 900-talen i samband med 
städernas tillkomst, men även spår av äldre tillverkning har konstaterats på 
dessa platser (Ambrosiani 1980, s 10).

Kamproduktionen kan t ex ha utvecklats från en tillverkning för eget behov, 
via en ambulerande verksamhet för olika beställare, ofta bedriven säsongs
mässigt, till en stationär verkstad med försäljning på den reguljära marknaden.

Utvecklingen av den urbana produktionen kan beskrivas i modeller, och kan 
då tänkas ha skett i tre olika steg (Christophersen 1980:2), med en tillverkning 
för egen konsumtion, hemslöjd, som första steg.

I nästa steg finns hantverkare som ambulerar mellan olika marknader med en 
produktion under en begränsad tid. Utmärkande för dessa är mångsidigheten i 
verksamheten. Förutom kammar tillverkas bland annat spelbrickor, tärningar 
och skedar. I det arkeologiska materialet visar sig detta i form av ett flertal 
mindre avfallsanhopningar utspridda på flera ställen.

Det tredje steget karakteriseras av en kontinuerlig produktion koncentrerad 
till en permanent verkstad. Produktionen är specialiserad till ett fåtal pro
dukter. Arkeologiskt skulle det visa sig genom ett fåtal större avfallsanhop
ningar som tillkommit under en längre tid och som visar på en kontinuitet i 
produktionen.
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Ett kammakeri i Visby - de arkeologiska undersökningarna

Sommaren 1924 påträffades i Visby stora mängder bearbetade ben och hom 
från ett kammakeri. John Nihlén utförde en arkeologisk undersökning i sam
band med ledningsdragning utmed Stora Torgets norra sida. Materialet fram
kom i huvudsak ur två provschakt om ca 20 m2, det bestod av spill och avfall 
från tillverkning av sammansatta dubbelkammar och kamfodral, dubbelhel- 
kammar samt långtandskammar. Resultaten publicerades i Fornvännen 
(Nihlén 1925, s 104ff).

Beskrivningar av medeltida hantverk i Visby grundade på arkeologiska fynd, 
är mycket sparsamma. De hittills påträffade tillverkningsplatserna är fa. Trots 
detta vittnar de föremål som framkommit om såväl inhemsk (lokal?) tillverk
ning som import av olika hantverksprodukter i skilda material.

Utifrån det allmänna historiska underlaget känner vi en rad yrken, närmare 
ett 90-tal, som kan ha varit representerade i Visby. Vissa yrken är belagda i 
det skriftliga källmaterialet. I stadslagen, i sin bevarade version från omkring 
1340, finns etableringsavgift angiven för 24 yrken. I Ivar Axelson Thotts 
Uppbörds och Räkenskapsbok 1485 - 87 återfinner vi även namngivna före
trädare för ett 40-tal yrken. En del yrkesgrupper är dessutom kända genom be
varade skråsigill, gravstenar, räkenskaper och testamenten (Falck 1976, s. 
140.
I samband med en ”återupptäckt” av kammakeriet 1984, fanns skäl att ånyo 
titta på fyndmaterial från Nihlens undersökning 60 år tidigare. Här finns en 
stor mängd råvaruspill och avfall som utgör de överblivna resterna av en till
verkningsprocess. Materialet avslöjar en hel del om tillverkningen och dess 
metoder. En verkstadsplats bildar ju en sammanhängande rumslig och tids
mässig enhet, med bland annat avfall från tillverkningen, halvfabrikat eller 
slutprodukter som misslyckats och därför kasserats, enstaka fardigprodukter, 
spår efter byggnader som tillhört verkstaden osv. Även förändringar av exem
pelvis produktionsinriktning och råvaruanvändning kan vara möjliga att ut
läsa.

Våren 1984 togs alltså ett ”titthål” upp av RAGU (Riksantikvarieämbetets 
Gotlandsundersökningar) i samband med markexploatering på fastigheten 
Nunnan 1 invid torget. Förhoppningarna att finna bevarade kulturlager var 
inte stora på grund av omfattande urschaktningar under 1930-talet.

Under den inledande maskinschaktningen framgick snart att det faktiskt fanns 
orörda kulturlager, men också att frischakt för byggnader och korsande led- 
ningsschakt hade åstadkommit djupa sår i området. 38 m2 blev föremål för 
arkeologisk undersökning och knappt en tredjedel utgjordes av intakta kultur
lager.
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Fig 1. Karta över Visby, med undersökningsområdet markerat. 
Visby, the excavation area marked.

1,2 m under nuvarande marknivå påträffades stora mängder spill och avfall 
från ben- och hornhantverk. Nedan följer en beskrivning och tolkning av 
fyndomständigheterna i de två schakten från 1924 års undersökning respek
tive schaktet från 1984 års undersökning. Beskrivningen av schakt 1 och 2 är 
ett sammandrag ur Fornvännen, 1925.

1924 års undersökning

Schakt 1:
1,3 m under marknivån påträffades ett ca halvmetertjockt kulturlager beståen
de av tre olika skikt. Det översta skiktet bestod av mörk jord blandad med 
sand och kalkgrus. Det innehöll mängder av större ben och horn, (de flesta 
med en eller flera sågytor), och en del obearbetade ben samt ett mindre antal 
färdiga ben- och hornarbeten.

Nästa skikt utgjordes av hårt packad jord med ben- och hornföremål samt av
fall, framför allt efter tillverkning av kammar.
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Det tredje skiktet var i stort sett av samma slag som foregående, men rikare på 
avfall. I de två sistnämnda skikten forekom de obearbetade djurbenen i 
mindre utsträckning än i det övre. Ämnen och förarbeten av hom och ben till 
kammar, prylar, skaft mm liksom färdiggjorda sådana var däremot mer tal
rika.

Schakt 2:
Lagerförhållandena i schakt 2 var inte så tydliga som i schakt 1. På ungefar 
samma djup som i scahkt 1, dvs 1,3 m under markytan fanns ett kulturlager 
innehållande större bitar av ben och hom i förarbetat skick, kamämnen och 
några fa kamfragment. Något lager med enbart ben- och hornavfall fanns inte. 
I ett underliggande mörkt fett myllager påträffades sågade och tillskurna ben- 
och hombitar av samma slag som i det föregående lagret.

Horn- och ben lagrets tillkomsttid bestämdes med hjälp av den keramik som 
påträffades till slutet av 11- och början av 1200-talet.

Huvudparten av hornmaterialet härrörde från kronhjort och var importerat. 
Inga skelettdelar utöver hornen påträffades. Nihlén menar att de hanseatiska 
köpmännen förde över horn som handelsvara till Visby från norra Tyskland. 
Älghorn påträffades i liten omfattning, framförallt för tillverkning av hel- 
dubbelkammar. Dessa kan ha importerats från svenska fastlandet.

Kammakerilagret i schakt 1 täcktes av två kalkstensläggningar. Den undre 
stenläggningen tolkades ha tillkommit under 1200-talet, efter det att kam- 
makeriet hade upphört. Den övre daterades till slutet av medeltiden. Nihlén 
ansåg att de båda stenläggningarna genom sitt inbördes läge gav en tydlig an
tydan om, att man vid nuvarande Stora Torget haft en öppen plats, ett torg 
under ett långt skede av medeltiden.

1984 års undersökning

Schakt 3:
Kammakerilagret bestod, förutom av horn och ben, även av myllblandad lera, 
kol, träflis samt matavfall i form av djurben. En mindre koncentration med 
enbart små ben- och hornavslag påträffades i lagret i schaktets södra del. En 
liten laggtunna hittades nedgrävd i ett underliggande träflislager. Träflislagret 
hade avsatts i samband med att en intilliggande byggnad uppförts.

Lagret dateras till vikingatid eller tidig medeltid. Två fynd kan nämnas i detta 
sammanhang: en cylindrisk pärla av glas och en glattsten, troligen från 
vikingatid.
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Fig 2. Stapeldiagram som visar olika keramiktypers forekomst i Visby. Prelimi
nära dateringar anges till vänster om staplarna, (ur Broberg, Hasselmo).
The occurrence of different types ofpottery. Preliminary datings are given to the 
left of the columns.

Liksom vid 1924 års grävning påträffades en hel del daterbar keramik. Dels 
äldre svartgods (All och AI) och dels yngre svartgods (BI). Endast en skärva 
äldre rödgods (BII: 1) fanns med. Något stengods eller nästan sintrat stengods 
påträffades inte 1984 (däremot vid den tidigare undersökningen).

I en fyndstudie över keramik ingående i projektet Medeltidsstadens rapport
serie (Broberg, Hasselmo 1981, s 58) har skärvor från ett litet antal arkeologis
ka undersökningar i Visby sammanställts. Där framgår att keramiken från kv 
Nunnan kan dateras till slutet av 1100-talet och början av 1200-talet.

De tre schakten som undersökts bildar hörnen i en triangel. Triangelns yta 
uppgår till ca 200 m2. Byggnadsrester som med bestämdhet kan hänföras till 
kammakeriet saknas, men fyndspridningen och koncentrationerna tyder på 
att själva verkstadsplatsen legat närmare de två östra schakten, möjligen också 
inom triangelns yta. Avfallets totala utbredning är ännu inte känd och kan 
vara betydligt större.
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Fig 3. De tre schakten bildar hörnen i en triangel. 
TTie z/zree trenches form the points ofa triangle.

Råvaran

Det tillvaratagna materialet i de tre schakten innehåller ett fatal färdiga pro
dukter. Vanligast är sammansatta dubbelkammar (sammanlagt ett trettiotal). 
Färdiga produkter är relativt ovanliga på en tillverkningsplats. De påträffas i 
regel som ensamfynd, intakta eller i bitar. Däremot finns stora mängder spill 
och avfall som härrör från bearbetningen. De utgör ett tacksamt studie
material. Råmaterialet, som utgörs av olika djurdelar, går relativt lätt att defi
niera. Avfallet och spillet kan man sluta sig till vilka djurdelar som varit 
lämpliga att använda i hantverket. Genom att enbart studera avfallet går det 
att avgöra hur slutprodukterna sett ut.

Materialets relativt goda motståndskraft mot nedbrytning i jorden, ger dess
utom möjligheter till jämförelser av material från olika tider och fynd
sammanhang.

Hornet - här i första hand kronhjort - har en porös märgkäma som omsluts av 
ett 3 - 5 mm massivt hornlager.
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Ytterst har hornet en knottrig och farad yta, den så kallade pärlringen. Pärl- 
ringen har sitt utseende på grund av de blodkärl som löper i farorna, under 
hornämnets tillväxt. Vid tillvaratagandet av det massiva horn lagret delas 
hornkronan upp i mindre bitar. Knappast mer än ca 60 - 70 % av hornkronan 
kunde användas för en specialiserad kamproduktion. I praktiken användes 
endast en liten del av hornets totala volym, dvs det yttre hornlagret på 
kronans raka delar (Christophersen 1980:1).
Med hjälp av ett stickelliknande verktyg drar man vanligast fyra parallella 
langsgående skåror i hornlagret in till den porösa kärnan, för att efter spräck- 
ning av hornet erhålla ämnen till kamskenor och tandplattor av förutbestämd 
storlek. Restprodukten, den porösa kärnan, blir kvar som bitar med triangu
lärt tvärsnitt.
Benråvaran utgörs framför allt av mellanhands/fot ben av nöt och i mindre ut
sträckning av häst. Ben med plana sidor, som sken- och strålben påträffades 
också, liksom revben av nöt och häst för tillverkning av skenor till samman
satta dubbelkammar.
I de tre schakten hittades ett stort antal (över 140 st) avsågade och bearbetade 
hornspetsar. De var kilformade med rektangulärt tvärsnitt och på mitten för
sedda med ett grovt hack. Likadana har påträffats i stor mängd i kv S:t Mårten 
och Billegården i Lund, Wohin i Polen och Hedeby i Danmark. Hornspetsar
na föreslås ha använts till att spänna fast kammarna med vid sågningen av 
tänderna. Om fyra stycken spetsar sätts parvis i två hål i en arbetsbänk, och 
kamämnet kläms fast mellan dem och ett snöre binds om, har man erhållit ett 
fungerande spännstycke (Ryding 1986, s 20).
I bland annat Lund har konstaterats att råvaruanvändningen genomgick för
ändringar under 11- och 1200-talen (Christophersen 1980:2, s 16 lf). Andelen 
ben i tillverkningen ökade kraftigt på grund av minskad tillgång till horn. 
Samtidigt ökade det totala råvarubehovet. Under 12- och 1300-talen ersattes 
hornet helt av ben vid tillverkningen av kammar.

Produktionens omfattning

I ett försök att ge en bild av verkstadens- eller verkstädernas- storlek i produk- 
tionshänseende, kan delar av det tillvaratagna avfallsmaterialet användas som 
utgångspunkt för en grov skattning av antalet kammar som varit möjligt att 
tillverka. Även andra produkter än kammar tillverkades men de har sannolikt 
marginell betydelse, åtminstone att döma av fyndmaterialets sammansättning.

Som redan nämnts utgjordes råvaran främst av horn från kronhjort och 
mellanhands/fotben från nöt. Benen leverades hela till kammakaren som
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sågade upp dem i lämpliga bitar. Ledändama kastades, utom vid tillverkning 
av långtandskammar då ena änden lämnades kvar; den klövs, fdades till och 
fick bilda handtag.

Även hornet delades upp av hantverkaren själv. Hområvaran leverades som 
hela homkronor, vilket förekomsten av rosenkransar visar. Dessa hade ingen 
praktisk användning utan kastades. Kvar som avfall blev, utöver rosen
kransarna, förgreningar och hornspetsar samt inte minst de porösa triangulära 
bitarna av kärnan.

Varje påträffad rosenkrans representerar en homkrona och två ledändar ett 
mellanhand/fotben. Sammanlagt i de tre schakten fanns 250 rosenkransar och 
930 ledändar, allt på en yta av 30 m2. 65 % av homen och hela 90 % av benen 
påträffades i schakt 1.
Om man antar att mängden horn och ben var densamma per 30 m2, skulle 
man därvid erhålla 6200 ledändar från 3100 mellanhands/fotben och 1650 
rosenkransar från lika många hom på det tidigare beräknade 200 m2 stora 
triangulära fältet mellan de tre utgrävda schakten.

I ett försök att beräkna antalet producerade kammar per hornkrona räknar 
Christophersen med en relativt hög utnyttjandegrad och kommer fram till 
antalet 11 - 12 st ur en kronhjortskrona. Den kamtyp han väljer är den 
sammansatta enkelkammen tillverkad under 1000-talet. Den är ca 15 cm 
lång, 3,6 cm hög och med tandplattor som i genomsnitt är 2,5 cm breda. Be- 
slagsskenorna är svagt böjda (Christophersen 1980:1, s. 159ff). Siffran är allt
för optimistisk anser Ambrosiani. Det är rimligare att anta att den möjliga 
utvinningen är 3 - 4 kammar per horn. Ambrosiani räknar dock på vikinga
tida kammar, vars beslagsskenor är något bredare (Ambrosiani 1981, s. 42ff).

I övergångsskedet mellan utpräglad homtillverkning och rent benutnyttjande, 
som verkstaden vid Stora Torget ger exempel på, användes de båda material
en i kombination. Sammansatta enkelkammar kan därför ha tandplattor av 
horn men beslagsskenor även av ben. De tidiga dubbelkammarna kan ha 
tandplattor av båda materialen. Detta inverkar på bedömningen av antalet ut- 
vunna kammar per hom.

Enkelkammarna från 1100-talet är mindre än föregångarna; tandplattorna är 
något kortare och kammens totala längd ett par cm kortare. En närmare 
precisering av antalet spelar i det här sammanhanget mindre roll, men mellan 
4 och 11 kammar har varit möjligt att ta ut ur en kronhjortskrona. Antalet 
ligger troligen närmare det lägre talet.

Ur mellanhand/fotbenen kan erhållas 3-4 tandplattor vilket ungefär räcker 
till en sammansatt dubbelkam.

Från kammakeriet vid Stora Torget, finns alltså avfallsmaterial från en möjlig
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tillverkning av över 450 sammansatta dubbelkammar av ben och mellan 1000 
och 2750 hornkammar.

Återknyter vi till kammakeriavfallets tänkta utbredning (sannolikt alltför lågt 
räknat) kan det över den 200 m2 stora ytan finnas rester efter en tillverkning 
av över 3000 benkammar och mellan 6600 och 18000 hornkammar!

För att erhålla en jämförelse med annat material kan Lund tas som exempel. 
Från 12 undersökta tillverkningsplatser inom en tidsrymd av 350 år (från år 
1000 - 1350) (Christophersen 1980:1, Ryding 1986) uppgår det sammanlagda 
antalet rosenkransar till 823 st varav 325 från Billegården. Den sistnämnda 
verkstaden anlades i stadens utkant under andra halvan av 1100-talet och 
innehåller avfall, halvfabrikat och några fardigprodukter från främst tillverk
ning av sammansatta dubbelkammar av ben och horn och tärningar av horn. 
Bland avfallet hittades också 735 ledändar (Ryding 1986, s. 33ff).

Verkstadens läge

Kammakeriet sammanfaller i tid med Visbys framväxande roll som Östersjö
områdets viktigaste handelsplats, vilket ledde till en stor inflyttning av köp
män och hantverkare från kontinenten, och inte minst en inhemsk etablering i 
Visby från den gotländska landsbygden. Det skedde genomgripande föränd
ringar på en relativt kort tid; från en säsongshandelsplats och en fiskehamn 
med enklare träbebyggelse, till en mäktig köpstad med hundratals stenhus i 
olika skepnader och en fast befolkning.

Det primära markbehovet fanns i närheten av hamnen och hängde naturligt
vis samman med lagringen och hanteringen av alla de varor som ingick i fjärr- 
handeln. Exploateringstrycket gjorde att ny mark hela tiden togs i anspråk, 
vilket förmodligen innebar att andra verksamheter efterhand fick underordna 
sig de behoven. Trähusen fick ge plats åt packhus och andra byggnader av 
sten.

En beräkning av Visbys bebyggelseutveckling 1000 - 1200-talet har gjorts på 
grundval av de arkeologiska fyndmaterialets spridning, dvs spridningen av 
daterande artefakter i första hand keramik och kammar (Westholm 1982, s 
73ff). Bedömt efter de resultaten har kammakeriet anlagts i 
1100-talsbebyggelsens utkant. Flär var inte marken så hårt reglerad, vilket den 
stora spridningen av kammakeriavfallet visar.

Under 1200-talets förra hälft, när bebyggelseexpansionen var särskilt stor, på
verkades troligen kammakeriets fortsatta verksamhet. Det går inte helt att av
göra om tillverkningen upphörde av ”naturliga” orsaker, efter en eller ett par
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generationer, eller avbröts för att fortsätta på annan plats så att marken blev 
tillgänglig för andra behov. Kamproduktionen var i alla händelser inte be
roende av ett visst läge i staden.

Invandrad hantverkare?

Invandringen till Visby var stor och finns belagd genom skriftliga dokument 
med namngivna personer och deras respektive ursprungsort. Bland annat har 
ett register upprättats av Dick Wase över ca 4 - 5000 kända Visbybor från 
vikingatid till omkring 1550, och därtill ett stort antal släktingar i andra 
hansestäder, som visar att den största delen invandrare kom från Westfalen, 
dvs Dortmund, Munster, Soest och Lübeck. Handelsförbindelserna upprätt
hölls med minst 35 städer. Från Visby finns dock inga skriftliga källor rörande 
detta. Som särskilt viktiga framstår Lübeck, Reval, Stockholm, Novgorod och 
Brügge. Invandringen till Visby skedde inte i större skala förrän efter 1200 och 
var som intensivast mellan 1220 och 1270. Från var tredje gård på Gotland 
inflyttade folk till Visby under medeltiden (Wase 1986, s 163ff).

Den danska gotlandshandelns omfattning är inte så känd, men att det fanns 
kontakter visar inte minst den kyrkliga konsten under senare delen av 
1100-talet. Gotländska stenmästare tog starka intryck av det pågående dom- 
kyrkobygget i Lund och de kan själva ha varit verksamma där. Åtskilliga dop
funtar av gotländsk tillverkning hamnade i kyrkor i Skåne och på de danska 
öarna.

De tidigaste uppgifterna om främmande köpmäns besök på Gotland gäller 
dock ryssar. Enligt den s k Novgorodkrönikan förliste 1130 sju ryska skepp på 
återväg från ”goterna på andra sidan havet” (Svahnström 1984, s. 39).

Kammakarskrån är inte kända i Norden under medeltiden, men från Bergen 
vet man att samarbete mellan de enskilda kammakarna förekom. En viss orga
nisering kan ha existerat (Christophersen 1980:2, s. 190). Hantverket finns 
inte knutet till någon av de i dokumenten namngivna personerna i Visby, ej 
heller omnämnt bland de verksamheter som man vet etablerades här. Om 
kammakaren vid Stora torget hörde till en av de många invandrande ”anony
ma” hantverkarna, och var han i så fall kom ifrån, kan man bara spekulera 
om. Rimligt vore att tänka sig att han kom från samma område som råvaran, 
dvs det nordtyska området. Kronhjortshornet som råmaterial var åtråvärt och 
blev efterhand allt svårare att komma över. Detta ledde slutligen till en över
gång till övervägande benhantverk. Utvecklade kontakter på ”hemmaplan”, 
med en eller flera leverantörer, bör ha varit väsentligt för en garanterad till
gång till råvara.
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Kammakarens sociala och ekonomiska status under 
1200-talet

De knapphändiga uppgifterna om kammakeri i medeltidens skriftliga käll
material väcker bl a frågan om verksamhetens status, och därmed frågan om 
kammakarens sociala ställning i samhället; en position som inte minst är 
grundad på ekonomiska faktorer. Christophersen har försökt beräkna kam
makarens ekonomiska ställning ur nedtecknade och bevarade räkenskaper 
och prisuppgifter från Erik Magnusson, gällande olika hantverkare i Bergen 
1282 (Christophersen 1980:2, s. 196ff). Han gör bl a en jämförelse mellan 
månadslönen hos en medelinkomsttagare, i detta fall en timmerman, och 
priset på en angiven mängd färdiga kammar (det rörde sig sannolikt om 
sammansatta dubbelkammar av ben). För att komma upp i samma månads
inkomst som timmermannen måste kammakaren producera 225 kammar 
eller 7,5 kammar/dag. Varje färdig produkt betingade följaktligen ett mycket 
lågt pris. Under dessa förutsättningar förstår man att det knappast gått att 
åstadkomma ett rejält ekonomiskt överskott.

I den nordtyska staden Slesvig har avfall från kamtillverkning påträffats till
sammans med djurben som visar, att viss uppdelning av djurkroppen och till
varatagandet av råmaterialet skett i anslutning till verkstaden (Ulbricht 1980, 
s. 147fif).

Från 1300-talets Skara har en verkstadsplats dokumenterats, som bl a visade 
sig innehålla hästben som levererats i orötat skick. Ur hela, sammanhängande 
stycken av extremiteter, har kammakaren själv plockat ut det han behövde 
och slängt resten (Vretemark 1983, s 2600- Den billiga råvaran, tillhanda
hållen av slaktare, garvare och - mindre väl sedda - rackare, samt hand- 
havandet av kadaver och ben i samband med rotandet, kan ha bidragit till att 
ge kammakaren en låg social status, inte minst i jämförelse med guld- och 
silversmedens mer kapitalkrävande verksamhet (Broberg 1983, s. 245).

I Visby var, åtminstone för hornets del, förhållandena annorlunda. Materialet 
importerades och torde redan i obearbetat skick ha betingat ett betydligt högre 
pris än den färdiga kammen av ben. Hanteringen var mer tilltalande eftersom 
huvuddelen utgjordes av fällhorn, som förutom torkning, inte krävde några 
förberedelser innan de bearbetades.

En annan fråga som väcks, är om kammakeriet verkligen var ett yrke i ordets 
vanliga bemärkelse, eller en bisyssla bedriven exempelvis under en del av året.

Ulbricht anser, utifrån undersökningar i Ribe, att kammakeri under vikinga
tiden var en deltidssyssla. Hon menar att fyndmängden från verkstadsplatser- 
na där, inte motsvarar en försörjning på heltid (Ulbricht 1978, s 118, 138). 
Marknaden var ännu rätt blygsam och efterfrågan liten.
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Den utvecklade köpstaden Visby, med sina 6 å 8000 invånare under 
1200-talet, ger andra förutsättningar. En extern storhandel bedrevs under den 
isfria tiden på året, men en kontinuerlig avsättning av varor fanns hos en stor 
bofast befolkning i och utanför Visby.

Kammakeriet vid Stora Torget bedömdes, enligt tidigare, ha tillkommit under 
slutet av 1100-talet och nedlagts eller flyttat under 1200-talets förra hälft. Be
dömningen gjordes bl a från den tillvaratagna keramiken och inte minst 
kammarna själva. Om man applicerar räkenskaperna från 1280-talets Bergen 
visar det sig att man i åtminstone ett avseende, när det gäller benkamtillverk- 
ningen, måste anlägga ett mycket kort tidspersepktiv. De beräknade 3000 
benkammarna från torget representerar blott ett drygt års produktion, med 
full sysselsättning årets alla dagar.

Christophersen talar i sammanhanget om en utvecklad masstillverkning med 
deltagande av flera personer i produktionens olika arbetsmoment (Chris- 
tophersen 1980:2). Ambrosianis bedömning, delvis baserad på egna praktiska 
prov, gör gällande att den vikingatida kammakaren ensam, svårligen kunde 
klara av att tillverka fler än högst en till två kammar/dag (Ambrosiani 1980, s. 
118).
För att uppnå den kapacitet som fordrades att producera 7-8 kammar/dag 
torde insatser behövts från fler än en person. Men det framgår samtidigt, att 
enbart inkomsterna från benkamstillverkning knappt räckte till mer än kam- 
makarens egen försörjning. Christophersen menar att man får tänka sig annan 
tillverkning parallellt, exempelvis specialbeställda arbeten av finare kvalitet 
och i högre prislägen. Men den enda alternativa tillverkning av betydelse som 
hittills konstaterats på Stora torget, är andra typer av kammar tillverkade ur 
de importerade homen av kronhjort.

Prisuppgifterna från 1280-talets Bergen måste användas med stor försiktighet, 
men de anger ändå storleksförhållanden som har betydelse vid jämförande 
studier av olika verksamheter.

Man blir ändå benägen att tänka sig förekomsten av en annan inkomstkälla, 
som komplement till kammakeriet. Tillverkningen på Stora Torget far onek
ligen rimligare proportioner, beräknat med en lägre produktionsnivå och sedd 
i ett längre tidsperspektiv.
Nu kan, med rätta naturligtvis, ifrågasättas om det beräknade avfallet från till
verkningen på Stora Torget verkligen kan utgöra hela eller ens merparten av 
materialet, eller om stora mängder fraktats bort alltsedan verkstadens bruk- 
ningstid. Men inget motsäger möjligheten av att de avfallsanhopningar som 
bildades, efterhand enbart spreds ut på eller i direkt anslutning till verksam
hetsområdet.

Med utgångspunkt från mer ingående analyser av det samlade fyndmaterialet
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från Stora Torget, kan sannolikt flera olika skattningar och bedömningar 
göras som förtjänar att prövas.

Andra platser med ben- och homhantverk i Visby

Från 1000 -1200-talen finns flera, ännu obearbetade och opublicerade fynd
material från ben- och hornhantverk påträffade på olika platser i Visby. De 
skall endast omnämnas helt kort i det här sammanhanget. Klara arkeologiska 
belägg finns från kvarteren Porten och Kruset uppe på klinten, S:t Klemens 
söder om kyrkoruinen samt S.a Maria norr om kyrkan. Som särskilt intressan
ta kan, de norr om Stora torget belägna, kv Kaplanen och i synnerhet Novisen 
betraktas. I det sistnämnda har avsevärda mängder avfall från ben- och hom- 
slöjd påträffats. Materialet där anses avsatt före 1200, innan det första sten
huset uppfördes på platsen (Ragnar Engeström, muntligt). Vissa indikationer 
på hantverk finns i kvarteren Kalvskinnet och Apoteket i stadens mest centra
la delar, Botaniska trädgården i stadens nordvästra del samt kv Pomona 
innanför Norderport.

Fig 4. Visby med den ungefärliga utbredningen av 1) det vikingatida samhället 
(krysskrafferat) 2) 1100-tals staden (snedskrafiferat) och 3) 1200-tals staden 
(streckskrafferat).
The approximate extent of the 1) Viking Period community (crosshatching), 2) 
the 12th century town (oblique hatching), 3) the 13th century town (broken lines).

X = verkstaden vid Stora Torget 
• = platser med avfall från ben- och hornhantverk.
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Summary

When water pipes were being laid in Stora Torget (Market Place), Visby, in 
1924, worked bone and antler from a medieval comb-marker’s workshop were 
encountered. John Nihlén excavated two extended trial trenches covering a 
total of c. 20 m2. Considerable quantities of cut-offs, debris and rough-outs 
from combmaking as well as a few finished articles were retrieved.

In 1984 the author carried out an archaeological excavation in Nunnan 
Block, adjacent to Stora Torget. An area of c. 10 m2 was excavated. It yielded 
comb production material similar to that from Stora Torget, from the same 
period and probably even from the same workshop. An attempt was made to 
estimate the size of production by adding together the quantities of material 
from each of the three trial trenches. The workshop was assumed to cover the 
area between the trial trenches which formed a triangle, being c. 200 m2 in 
area.

The calculation of the size of comb production was based on the occurrence 
of so-calles burrs, i.e. bases of antlers,.and asticular ends of metapodials, 
mainly from cattle. These were chopped or sawn off and discarded during the 
initial working of the raw material. Each burr represented an antler and two 
articular ends a metapodial. 930 articular ends and 250 burrs were recovered 
from the three trenches which encompassed an area of 30 m2. If it is assumed 
that an equal amount of bone and antler was present in other 30 m2 areas, the 
estimated area of 200 m2 would yield 6200 articular ends from 3100 metapo
dials and 1650 burrs from as many antlers. It was estimated that one antler 
was sufficient to make between four and eleven combs, depending on whether 
antler alone was used or whether bone was also incorporated, for instance in 
the form of connecting plates in composite single- and double-sided combs. 
Three to four tooth segments could be acquired from one metapodial, this 
being suffiecient to make a composite double-sided comb. Thus the site may 
contain the manufacturing debris from over 3000 bone combs and between 
6600 and 18000 antler combs.

The workshop was set up in the last half of the 12th century on what was then 
the edge of the settlement. The fact that debris was spread over such a large 
area indicates that the pressures of urbanisation were probably low here at 
this time. The comb-maker’s workshop had disappeared by the middle of the 
13th century at the latest. For the moment it is not possible to determine 
whether the workshop closed for natural reasons of whether it moved under 
the pressure of development.
The antler originated almost exclusively from red deer and was probebly 
imported from nothern Germany. Most of it was shed antler, collected from 
the ground. When Visby was expanding and flourishing, the rate of immigra-
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tion was high, and the immigrants included a number of craftsmen. We do not 
know whether the comb-maker from Stora Torget was among them, but if he 
was, it is likely that he came from the same area as his raw material. Antler 
was in demand and good contacts on the Continent, with one or several supp
liers at the raw material sourrce, were probably vital for guaranteed supplies 
of raw material. With time, it became increasingly difficult to procure antler, 
the final result being a transition to manufacture based predominantly on 
bone.

Comb-making, it can be assumed, was low-status in the 13 th century, 
especially when butchering refuse, worked and retted by the comb-maker 
himself, became more and more common as a source of raw material. The 
finished product fetched low prices, mass production being the only was of 
making a tolerable living. A preserved collection of accounts and prices from 
the 1280s in Bergen shows that in order to earn the same monthly income as, 
for instance, a carpenter, a combmaker had to produce a minimum of 225 
combs a month or 7.5 combs per day. On the basis of these figures, the manu
facturing debris from the bone comb-maker’s workshop at Stora Torget only 
represents a little under a year’s yield, with full production every day of the 
year. In view of this it seems more likely that the comb-maker had other 
work, either alongside comb-making or at certain times of the year.
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Röjningsrösen i södra Sverige
av Clas Toliin

Under åren 1984 till 1987 genomförde riksantikvarieämbetets dokumenta
tionsbyrå fornminnesinventeringar i bl a södra Västergötland och Småland. I 
samband härmed påträffades stora områden med fossil åkermark. Åkrarna 
bildade ofta hela system av röjda ytor, med tillhörande tegar, terasser, häg- 
nader och framför allt röjningsrösen. Fossil åkermark med olika slags form
element har behandlats vetenskapligt framför allt av kulturgeografer sedan 
1960-talet. De ”rena” sydsvenska röjningsröseområdena utgör däremot ett 
föga undersökt fenomen och kunskapen om vad rösena står för är bristfällig.

Stenrösen av olika slag är något som ständigt bildas i samband med odling på 
mark som innehåller sten. De moderna jordbruksmaskinerna och den teknis
ka utvecklingen gör att det är lätt att identifiera de yngsta generationerna av 
odlingsrösen. Fram till 1900-talets början skedde stenröjningen av åkrarna i 
allt väsentligt med handkraft och med enkla hjälpmedel som spade, spett och 
släpor. Det kan därför vara svårt att särskilja det förindustriella jordbruks
landskapets olika kronologiska skikt i detta avseende enbart utifrån vad man 
ser i fält. Därutöver har många gånger samma odlingsmark brukats under 
skilda tider utan att spåren från den tidigare brukningen helt har försvunnit. 
Formelement från olika perioder kan således påträffas sida vid sida i samma 
område.

Röjningsrösen har hittills betraktats som en lite udda, och mindre värdefull 
fornlämningstyp. Röseområdena bör emellertid främst ses som ett särpräglat 
fossilt kulturlandskap som genom lyckosamma omständigheter har bevarats 
fram till våra dagar. Genom att beskriva, analysera och tolka detta agrara 
produktionslandskap finns en unik möjlighet att rekonstruera de bruknings- 
tekniker samt ekonomiska och kanske även sociala strukturer som har givit 
upphov till detsamma. I det inre av Sydsverige finns således ett fältmaterial 
som rätt utnyttjat kan föra den bebyggelsehistoriska kunskapen långt vidare 
och som förmodligen kommer att medföra att vår nuvarande uppfattning om 
götalandskapens äldre bebyggelsehistoria i stor utsträckning far revideras.
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Drottning Hack-Eva och danskgravar

Befolkningen i de trakter där det förekommer rösen i skogarna har lagt märke 
till dem och försökt förklara deras ursprung på olika sätt. I Järparyd i Ryda- 
holms socken i, Östbo härad är de ”danskgravar” från ”danska kriget”. Folk
traditionen i Västergötland utpekar skogsrösena som rester av ett hackbruk 
från länge sedan. Enligt en sagesman från Röshults by i Västergötland, som 
var född på 1800-talet, var rösena från drottning Hack-Evas tid. Denna hade 
fatt sitt namn på grund av att hon skänkte en hacka åt var och en som ville 
draga ut och bryta ny bygd med hackan i hand (Jirlow 1953, s 106). De kallas 
också svedjerösen och påstås ibland utgöra en fingerad åkerutvidgning av 
sluga bönder för att genom nyodling erhålla skattefrihet (Östbo härad).

Bristande kunskap om rösenas ålder och ursprung

Från vilken tid härrör rösena? Trots att fenomenet varit känt sedan länge och 
nya stora områden har påträffats under de senaste årens fornminnesinvente
ringar kan bebyggelsehistoriker och arkeologer inte besvara denna grund
läggande fråga. Utgör de torpröjningar eller intag från 1700- och 1800-talens 
jordmobilisering? Är de resultatet av 1500- och 1600-talens svedjebruk? Är 
de rester av tidigmedeltida nyodlingar eller ängsröjningar som övergivits i 
samband med digerdöden eller är de lämningar av den äldre järnålderns/ 
bronsålderns odlingslandskap? Det finns säkert flera förklaringar till röse- 
områdenas ursprung men troligen finns också kronologiska och bruknings- 
betingade särdrag.

Röseområdenas ålder är även viktig för hur de antikvariska myndigheterna ser 
på dem. Rent allmänt kan man säga att ju äldre en företeelse är ju större blir 
det dokumentatoriska värdet. Osäkerheten bland kulturminnesvårdens tjäns
temän om rösenas ålder och vad de står för medför att dokumentationen, lik
som insatser för skydd och vård samt levandegörande blir osystematiska och 
bristfälliga.

En angelägen bebyggelsehistorisk uppgift är därför att sammanställa befintlig 
kunskap om röseområdena och att försöka avgränsa och formulera vissa cent
rala frågeställningar. Ett steg i denna process är att med hjälp av äldre lant
mäterikartor och skriftliga uppteckningar försöka rekonstruera den historiska 
markanvändningen i anslutning till röseområdena. En sådan sammanställning 
kan sedan tjäna som underlag fór vidare studier av själva fältlokalema i form 
av t ex detaljkarteringar, mätning av variationer i markens fosfathalt, 04- 
och pollenanalys samt arkeologiska undersökningar.

Vad gäller metoder att datera röjningsröseområden hänvisas till Leif Grens
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Fig 1. På många håll i skogarna i Småland finns flacka övermossade röjnings- 
rösen. De lokala benämningarna är många: t ex svedjerösen, danskgravar eller 
hackerör. Foto C Toliin.
The clearance cairns covered by moss are known by numerous local names, e.g. 
swidden cairns, Danish graves or hoe-cairns.

Fig 2. I hagmarkerna har solen bränt bort mosstäcket på röjningsrösena. Rösena 
är i allmänhet 2-6 m i diameter och sällan över 0.6 m höga och består huvud
sakligen av mindre sten. Foto C Toliin.
In meadows the sun has burnt away the moss cover from the cairn.
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uppsats i denna volym. Han gör en systematisk genomgång av nio olika date
ringsmetoder för att söka tidsbestämma ett större område med röjningsrösen i 
Sävsjö kommun.

Rösenas utseende

De sydsvenska röjningsrösen som här behandlas är till formen runda och 
flacka, i allmänhet mellan 2 och 6 meter i diameter och 0,2 till 0,6 meter 
höga. Storleken på stenmaterialet varier men ofta dominerar mindre sten med 
0,1 - 0,3 meters diameter. Avsaknaden av större block är påtaglig. Således 
påträffas endast undantagsvis stenar som är större än 0,5 meter i diameter. 
Rösena är mestadels täckta av en kraftig filt av mossa. I vissa lokaler ligger 
röjningsrösena mycket tätt, ibland med ett inbördes avstånd av endast fem till 
tio meter. Röjningsrösena förekommer ibland tillsammans med andra form
element som brukar knytas till fossil åkermark t ex vallar och terasser. Många 
lokaler består emellertid enbart av röjda ytor med tillhörande rösen.

Rösenas miljö

Områden med flacka röjningsrösen påträffas framför allt i Småland och södra 
Västergötland men även i Hallands och Blekinges skogsbygder samt i södra 
Östergötland och i delar av Skåne.
Rösena återfinns i skogsmark, på höjder, platåer eller flacka höjdsluttningar 
men aldrig nere i dalarna. Röseområden med arealer på 50 hektar och mer är 
inte ovanliga. Mindre områden förekommer också t ex på isolerade morän
höjder, vid kanter av recent åker etc. Karakteristiskt för denna typ av röse
områden är att de saknar en tydlig avslutning i form av t ex vallar eller 
terasser. I stället bildas ofta en diffus övergång till oröjd mark genom att 
rösenas täthet gradvis minskar.

Högsta kustlinjens betydelse

Röjningsrösen av denna speciella typ verkar vara bundna till den osvallade 
moränen, dvs de runda flacka röjningsrösena uppträder i Sydsverige ovanför 
högsta kustlinjen (HK), på områden som aldrig har varit täckta av vatten. 
Genom att fmsedimenten inte har svallats ur är moränhöjderna ovanför HK
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Fig 3. Landskapet ovanfor högsta kust
linjen präglas av den osvallade moränen. 
Här ligger åkermarken högt. De låga flacka 
rösena förekommer främst på höjdernas 
syd-, väst- och öst-sluttningar.
(Karta ur Atlas över Sverige).

Unwashed till characterises the countryside above the postglacial maximum. 
The cairns occur primarily on the south, west and east slopes of elevations.

lämpade för jordbruk. Å andra sidan är dalarna ofta belamrade med isälvsgrus 
vilket gör dem mindre attraktiva för odling. Det råder således ett omvänt för
hållande vad gäller naturlandskapets odlingsförutsättningar jämfört med om
råden nedanför HK. Där har höjder och moränbackar spolats ur och finsedi
menten har av lagrats bl a som bördiga postglaciala leror i dalarna medan de 
sandigare och därmed lättare jordarna återfinns på dalarnas sidor.

Den icke ursval lade moränen innehåller förutom de finare materialen även 
grus och stora mängder sten. Detta förklarar röjningsrösenas stora antal och 
inbördes korta avstånd på sydsvenska höglandet. Områden med röjningsrösen 
förekommer även nedanför HK där bl a södra Hjälmarebygden i Närke samt 
Roslags Länna och Lingnåre i Uppland har varit uppmärksammade i be
byggelsehistoriska sammanhang (Sporrong 1971). Dessa röseområden har 
emellertid en helt annan placering i terrängen.
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Järparydslokalen

Omedelbart öster om gården Järparyd i Rydaholms socken finns ett röse- 
område som omfattar ca 23 har. Drygt 500 m norr om huvudlokalen finns tre 
mindre röseområden om tillsammans 6 har och ytterligare 1000 meter norrut 
två små isolerade förekomster. Järparydslokalen utgörs av en flack sydslutt
ning av en moränrygg huvudsakligen bevuxen med äldre tall och granskog. 
Huvudförekomsten bildar ett ca 800 meter långt och 200 - 400 meter brett 
område med uppskattningsvis 1000 till 1500 röjningsrösen som är relativt 
jämnt spridda över ytan. Bland röjningsrösena finns även fyra gravar av äldre 
järnålderstyp. Området ligger mellan 205 och 215 meters nivån medan högsta 
kustlinjen ligger vid 175 - 180 m.

Markanvändning under historisk tid

Området var under historisk tid gemensam utmark till Lökaryds by samt 
ensamgårdarna Rubblarp och Västenhaga. Den s k Jerparyen användes som 
betesmark och var helt utan bebyggelse. Byn Lökaryds inägomark låg ca 1000 
m åt nordväst. Närmaste kulturmark var åker och äng till soldattorpet Äsp- 
åkra drygt 700 m västerut samt soldattorpet Rogebos inmark 500 m åt syd
väst. I storskifteskartan från år 1773 beskrivs ”Jerparyds skiftan” (littera 25) 
sålunda: ”Mäst späd gran- och furuskog och ljung luppen mark”. Det när
belägna Västanhaga ry beskrivs på samma karta som ”Mästa delen skoglösa 
ljungbackar” (LMV E97^14:l). Ordet ry (ryd, red, röd) betyder vanligtvis röj
ning (i skog) (Hallberg 1983, s 71). Ordet har emellertid också en anann be
tydelse, särskilt i västra Småland och Halland. Med ry menas här i stället träd
lös mark, vanligtvis ljunghed (Friis 1987, s 630- Den senare betydelsen verkar 
mer sannolik i detta fall.

Av rågångsprotokollet som upprättades samtidigt med storskifteskartan fram
går att man vid gränsernas fastställande utnyttjade några befintliga större sten- 
rösen som rågångsstjällror (gränsmärken). Gränsmärket nr 8 kallades ”Jerpa- 
rör” och bekrevs som: ”ett stort stenröse med uppkastad håla /som ligger/ 
mitt uti Jerpary”. Därifrån gick sedan gränsen i rät linje till gränsmärke nr 9 
en resesten på Västanhaga ry. Ca 1200 meter åt nordost, vid gränsen mot 
gården Sutarekullen i Mistelås socken tjänade ett annat gravröse som gräns
markering: ”...så till Stora rör nr 16 Ett stort stenrör med åtskilliga hålor uti 
och mitt på detta ligger en sönderslagen sten...”

Jerparör var troligen identisk med den nu starkt förvanskade osäkra fomläm- 
ningen RAÄ 56. Straxt öster om RAÄ 56 finns gravrösena RAÄ 53 och RAÄ 
145 samt stensättningen RAÄ 54. Senare har ytterligare ett gravröse påträffats 
i området.
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Fig 4. På 1770-talet var Järpa Ry en obebyggd utmark som bestod av ”mästa 
delen skogslösa ljungbackar”. Gravröset Järparör användes som gränsmärke vid 
uppdelningen av den samfällda utmarken (källa: LMV E 97 -44:1).
Järpa R Y consisting "mainly of treeless heather-covered hills. The burial cairn 
Järparör was used as a boundary marker when the outfields were divided up.

Gårdarna etableras

Jerparyd var således ett sedan länge använt namn på området när den första 
sentida bebyggelsen etablerades i början av 1800-talet.

Enligt lagskifteskartan finns på 1860-talet ett torp med namnet Järparyd i om
rådet (LMV akt E97^14:4). Torpets ursprung har inte helt kunnat klarläggas 
men det bör ha kommit till under 1800-talets första hälft. På kartan från år 
1864 redovisas ett ca 200 meter brett och 300 meter långt område som åker. 
Endast två större stenrösen finns markerade på laga skifteskartan. Flera 
nyuppförda stenmurar omger odlingsmarken. Området öster om torpet, dvs 
röjningsröselokalen, betecknades som skogsmark och kohage söder om torpet
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ligger en mosse. Marken var sannolikt stenröjd redan vid torpets tillkomst. Då 
torp tas upp på icke tidigare röjd mark brukar detta karakteriseras av en riklig 
förekomst av nyuppförda röjningsrösen. Är marken däremot redan röjd blir 
den naturliga åtgärden i stället att utnyttja den redan hopplockade odlings- 
stenen till hägnader i form av stenmurar samt att samla återstoden till några fa 
storrösen.

Vid laga skiftet flyttade två av brukarna på Lökaryds Mellangård ut till Järpa- 
ryd, som delades mellan littera De (1/18 mantal) och littera Df (1/16 mantal). 
Större delen av dagens röseområde blev skogsskifte till Lökaryds Norragård 
littera Aa (3/4 mantal). Östra och norra delarna av röseområdet ingick i skogs
skiften som kom att tillfalla byn Västanhaga och Lökaryd Mellangård littera 
Db. Den enda sentida odling som har funnits i området är en obetydlig lycka 
på ca 250 kvm.

Av lantmäterimaterialet framgår således att 1800-talets nyodlingsverksamhet 
och därmed sammanhörande åkerröjningar var begränsad till gärdet invid 
torpet och de år 1864 utflyttade gårdarna. Skogsmarken norr och öster om 
Järparydsbebyggelsen berördes dock inte av några sentida odlingar. Röjnings- 
rösena här har således inget med 1800-talets jordmobilisering och nyodling att 
göra.

Fig 5. Under 1800-talets första hälft an lades torpet Järparyd. Vissa delar av 
Järpa ryen odlades upp medan andra beskogades (källa: LMV E 97:44:4). 
In the first half of the 19th century a small-holding was set upp at Järparyd.
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Fig 6. 1987 detaljkarterades större delen av röseområdet. Ett tusental röjnings- 
rösen var spridda över den flacka moränryggen. Observera de närmast röse- 
tomma ytorna runt gravrösena. Centralt i området fanns ytor med kraftigt för
höjda fosfatvärden.
A detailed map was wale of most of the cairn area. Note the clearance cairns are 
virtually absent from the area around the burial cairns.
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Sammanfattning

Röseområdet vid Järparyd omfattar idag ca 23 hektar stenröjd skogsmark. 
Röjningen har med all sannolikhet med någon form av åkerbruk att göra. 
Under 1700-talets andra hälft var här ljunghed med inslag av späd skog. Det 
är svårt att avgöra ljunghedens ålder men namnet Jerpary antyder att heden 
under en längre tid varit det dominerande markslaget.

Vid den utflyttade gården Järparyd finns uppgift om två borttagna troliga 
gravrösen samt en osäker fomlämning i form av en i ett röse inbyggd jord
källare. Detta har med hjälp av de äldre kartorna kunnat identifieras som det 
på 1700-talet utnyttjade gränsmärket Jerparör (RAÄ 56). Väster om röse- 
lokalen ligger de nuvarande gårdarnas totalröjda åkermark på en närmast 
flack moränrygg. Troligen har röjningsrösen tidigare även täckt detta område. 
Troligen kan därför Järparyd-lokalen före år 1800 ha omfattat ca 30 har av 
sammanhängande odlingsmark.

Järparyd är inget unikt fall. En genomgång av ett flertal röselokaler från de 
centrala delarna av Småland visar liknande förhållanden.

Rösen på inägomark

Röjningsrösena påträffas idag i skogsmark i perifera lägen. Detta kan tolkas så 
att röjningsrösen antingen ska ses som uttryck för tillfälliga utmarksodlingar 
eller att en fullständig rumslig omorganisation av bygden har skett. Av äldre 
lantmäterikartor framgår emellertid att även den centrala åkermarken tidigare 
var översållad av röjningsrösen. Förändrad brukningsteknik medförde att man 
under 1800-talet samlade ihop de mindre rösena till stentippar och storrösen 
för att under 1900-talet praktiskt taget totalrensa åkrarna från stenrösen.

Storskifteskartor och tegkartor från 1700-talet ger ett ålderdomligt intryck vad 
gäller den centrala åkermarkens indelning och utseende. Kartan över inägo- 
marken i Nederleds by från illustrera detta (Ls F-län Rydaholms sn akt 15). 
Åkrarna var täckta av röjningsrösen av olika storlek ungefär på samma sätt 
som i skogsmarken. På krönlägen fanns även större rösen som vid forn
minnesinventeringen i samband med ekonomiska kartan identifierades som 
gravrösen från äldre järnålder/bronsålder. Skillnaden mot t ex Järparyds- 
lokalen består i att åkrarna även var indelade i parceller som avgränsades av 
stenvallar, impediment eller diken. En fägata ledde från bytomten till ut
marken genom den centrala inägomarken. Vid fältbesiktning 1986 kunde 
konstateras att fägatan var begränsad av stenvallar bestående av 0,2 - 0,6 m 
stora stenar. Stenvallama var i stor utsträckning överlagrade av block från 
sentida åkerröjningar. Röjningsrösena på gammelåkrarna är idag nästan helt
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Fig 7. Röjningsrösen förekom inte bara på utmarken. Före den agrara revolu
tionen var åkrarna belamrade med röjningsrösen. Tre gravrösen har identifieras 
på åkerns högsta del. Siffrorna refererar till RAÄ:s fomlämningsregister (källa: 
Storskifteskartan äver Nederleds inägor, akt 15, Rydaholms socken, länsstyrel
sens i Jönköpings län lantmäterienhet).
Clearance cairns did not occur only in outfields. Before the agrar revolution 
arable land was also covered by a large number of clearance cairns. Three 
burial cairns has been identifed highest up on the field.
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bortröjda. Ibland kan resterna återfinnas i form av stora stentippar och laga 
skiftes stenmurar. En stor mängd sten har också används till vägutfyllnad. 
Enstaka röjningsrösen finns fortfarande ställvis kvar i kanterna till den 
moderna åkern.

Runda flacka röjningsrösen är således inte enbart ett utmarksfenomen. 
Rösena som redovisas på åkrarna i de äldre lantmäterikartorna bör att döma 
av antalet, frekvensen och storleken kunna jämställas med skogsrösena och 
sannolikt har de många gånger samma ursprung. Fältmaterialet och 1700-tals 
kartorna ger således tillsammans en ganska god uppskattning av de ursprung
liga röseområdenas omfattning.

Skriftliga belägg

Förutom kartorna finns flera äldre uppteckningar om röjningsrösen och som i 
vissa fall för företeelsen långt tillbaka i tiden.

Från Rödeby i Blekinge omtalas hackland med glesa små rösen på bördig men 
ej för sank mark utanför de vanliga åkrarna (Jirlow 1962 s43).

Från Undenäs i Vadsbo härad finns följande skildring från 1800-talets början: 
”Där nu stor skog i hela detta näs växer, synes på alla tjänliga och fruktbäran
de ställen tydliga tecken, att åker där fordom varit; för övrigt är dock hela 
skogen på samma sätt som härstädes nu i bruk varande åkrar och ängar upp
fylld med hopkastade gamla och stora senhögar till bevis, att de från sten även 
då röjt sina åkrar och ängar" (Lindskog 1814 IV s 105).

Från nordöstra Småland beskriver häradsfogden Magnus Gabriel Crælius 
företeelsen på 1770-talet: ”Landet är ojämt, uppfyllt med berg, sandåsar och 
backar vilka äro mest långsluttande på östra sidan, å vilka senare finnas klara 
vedermälen av våra äldsta förfaders jordbruk; och tror jag ingen ort i riket 
skall därav kunna uppvisa flera än denna. I synnerhet i Asbolands och 
Sefwedes härader; emedan evar man går, i skogar och på höjder, ser man hop
samlad sten till stora rör, vilket bevisar att samma platser varit uppodlade... 
Att här fordom varit flera uppodlingar, än verkligheten i denna stund äro... 
bevisar, att här varit större folkmängd i äldre, än i senare tider...” (Crælius 
1772).

Fenomenet med övergiven åkermark och stenrösen i skogarna finns emellertid 
beskrivet långt tidigare. I de två följande citaten måste den bakomliggande 
iaktagelsen ha gjorts omkring sekelskiftet 1500.

”Nu liggia i Swärike mang gotz ödhe
som fordom waro uptakin mädh storo mödhe
Stor stenröör bewisa thet nogh
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offwer hwilken är wäxin willande skogh 
Somme säya the gotzen lagdos ödhe 
aff mycklo örlögh och swarthom dödhe”
(Peder Månsson, Bondakonst).

Från samma tid är Olaus Magnus beskrivning från Forshem i Kinne i skogen 
vid slottsruinen i Åmäs: "spår av plöjning och uppröjning ävensom talrika 
stensamlingar uppkomna genom plockning från åkrarna ...mitt uppe bland de 
väldiga träden”... (detta visar att) "folket var mycket talrikare i forna tider och 
därjämte nöjde sig med mindre åkerlappar (Historia om de nordiska folken, 
bok 2, kap 21, s 210).

I sin kommentar från år 1950 till Olaus Magnus arbete omnämner John 
Granlund flera landskapsskildrare som uppmärksammat företeelsen med 
övergivna åkrar och röjningsrösen, bl a Linné, Rääf, Hylten-Cavallius, Hof- 
berg och Semander. Granlund hyste även förhoppning om att fornminnes
inventeringen i anslutning till l:a omgången av ekonomiska kartan skulle 
hjälpa till att lösa gåtan med skogsrösena; "...utgör i närvarande tid (1950) en 
viktig uppgift i de pågående fornminnesinventeringarna” (aa band 5, s 340).

Ytterligare exempel på äldre och yngre iaktagelser om röjningsrösen i Södra 
Sverige redovisas i Leif Grens artikel i denna volym.

Ortnamn med förleden rös

En speciell men svårtolkad källa utgör de många ortnamn som innehåller för
leden Rös- (Röss-), t ex Rösved, Röshult, Rösarp, Rösered etc. I dessa 
sammansättningar bör förleden ses som en beskrivande terrängbeteckning, 
efter mönstret hultet med röset/rösena etc. Efterledema -hult, -röd, -arp etc i 
ros-namnen anger att de företrädesvis hör samman med den tidigmedeltida 
kolonisationen (Hallberg, Pamp, Stähle). Någon övergripande studie över rös- 
namnen finns emellertid inte. Grundbetydelsen av ordet rös är stenhög men 
formen rös kan användas både i singular och plural. Någon gång förekommer 
även den utvidgade betydelsen hägnad kring åker, risgärdsgård (SAOB art 
röse). Frågan är vad som givit namn åt rösplatserna, i vissa fall är det uppen
barligen monumentala gravrösen, ofta solitärer, som varit upphov till namn
sättningen. Det förekommer emellertid också ros-namn på platser med röj
ningsrösen men där iögonfallande gravrösen saknas. Ett problem i detta 
sammanhang är att röjningsrösen och gravar ofta uppträder tillsammans, var
för det kan vara svårt att avgöra vad som varit avgörande vid namngivning- 
en.

Under alla förhållanden antyder rösnamnen att stenrösen fanns i området vid
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Fig 8. Ett stort antal ortnamn på sydsvenska höglandet innehåller det terräng- 
betecknande förledet rös-. Foto C Toliin.
A large number of place names contain the prefix rös.

tidpunkten för namngivningen men att odlingen och/eller gravarna då var 
övergivna samt att ett eventuellt tidigare namn hade fallit i glömska. På grund 
av den starka livskraft som ortnamn brukar ha fodras det ett långvarit skede 
av ödeläggelse för att ett tidigare namn ska försvinna. Detta förhållande talar 
för att åtminstone vissa röseområden kan gå tillbaka till förhistorisk tid (Sahl
gren 1923, s 129; Ortnamnen i V-götland VIII-.82, Röshult).

Svedjerösen

Svedjeodlingar på skogsmark förekom i stor omfattning i Sydsverige från 
medeltiden och fram till 1800-talets mitt. Efter hand som timmer och virke 
ökade i värde minskade svedjebruket men så sent som vid 1900-talets början 
förekom enstaka svedjor i Värend (Larsson 1980, s 65).

Svedjor och svedjebruk har säkerligen berört områden med flacka röjnings-
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rosen men frågan är om de har givit upphov till dem. Svedjoma var tillfälliga 
odlingar i skogen som i regel endast besåddes två år med råg och betor. Därpå 
kunde följa ett eller ett par år med ängsslåtter eller betesmark innan närings- 
förrådet var uttömt och skogen fick återvända. Den tillfälliga karaktären 
understryks av formerna fór ingärdslingen. Runt svedjorna uppsattes ofta 
endast en enkel hägnad, ett s k bändgärde. Framför allt finns det inga belägg 
från historisk tid för att man skulle ha kastat ihop stenrösen i samband med 
svedjeodling. Tvärtom sägs explicit att man till skillnad mot hackbruket inte 
röjde fór sten i svedjoma (Jirlov 1962). Sädeskorn som hamnade på stenar 
sopades ner i askjorden med hjälp av en speciell sopruska.

Svedjornas storlek var betydligt mindre än många rösenområden. I Blekinge 
beskrivs vid 1800-talets slut svedjor på 200 gånger 200 meter (aa s 10). På en 
geometrisk karta över Klasentorps by i Slätthögs socken i Kronobergs län har 
lantmätaren lagt in flera svedjor. Dessa var ovala till formen och endast ca 0,5 
- 2 hektar stora (LMV F63:25 - 1). Vid undersökningar av jorden i anslutning 
till rösena påträffades inte heller regelmässigt kol, aska eller annat som borde 
antyda svedjebruk.
Svedjeodling förekom under historisk tid i framför allt östra Småland. Ännu 
i början av 1600-talet saknade Västbo och Sunnerbo härader liksom Halland 
och nord västra Skåne svedjebruk. Ortnamn med efterleden -sved, -svedja 
saknas nästan helt i sydvästra Sverige. Först vid mitten av 1700-talet hade 
svedjegränsen förskjutits mot Hallandsgränsen (Larsson 1980, s 68 - 70). 
Någon motsvarande gräns fór de låga flacka röjninsrösena kan inte påvisas. 
Av det ovan anförda måste hypotesen om att rösena är ett resultat av svedje
bruk - såsom vi känner detta från 1500-talet och framåt - således förkastas.

Rumslig jämförelse med gravrösen

En översiktlig rumslig studie av gravar av jämålderstyp och röjningsrösen 
gjordes för ett 50 km2 stort område i Rydaholms socken som omfattade de 
två ekonomiska kartbladen 5E 3 b, Rydaholm och 5 E 4 b, Horda.

Fornlämningar i form av gravrösen och stensättningar av typer som brukar 
dateras till bronsålder/äldre järnålder förekom över hela området ovanför 180 
metersnivån utom i de sankare partierna. Gravrösen eller uppgifter om för
svunna gravrösen återfanns sålunda såväl i central åkermark (kärnåkrar) som i 
ren skogsmark. Den rumsliga fördelningen av rösena var tillsynes oberoende 
av den historiska bygdens markanvändning och överensstämde inte med den 
yngre järnåldersbygden. Däremot var rösena knutna till exponerade lägen 
som strandsluttningar och krönlägen. Mönstret med över hela ytan fördelade 
enheter liknande spridningsbilden för flacka röjningsrösena.
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De flacka röjningsrösena finns visserligen företrädesvis utanför inägomarken 
men uppenbarligen har de tidigare också funnits i stor mängd på kärnåkrama. 
På åkermarken har de dock efter hand eroderats bort i takt med jordbrukets 
rationalisering. I flera fall återfanns äldre gravformer och röjnignsrösen till
sammans. Detta förhållande blev än mer påtagligt om man inbegrep käm- 
åkrama i de ursprungliga röjningsröseområden.

Röseåkrarna var i likhet med gravrösena knutna till vissa topografiska lägen. 
När naturen så tillät bildades stora sammanhängande områden av odlings
mark, t ex vid Järparyd och på moränryggarna vid byarna Upplöv och Neder- 
led. Exempel på mer uppsplittrande områden fanns t ex på byn Hjortsjös 
kärnåkrar och röselokalerna vid torpet Örnakullen.

Från yngre järnålder och framåt framträder en helt annan bild av mark
användning och rumslig organisation. I anslutning till de historiska byarna låg 
gårdstomterna ofta på gränsen mellan inägomark och utmark. Åkerarealen 
som var förhållandevis liten, betydligt mindre än ängen, var koncentrerad till 
väldränerade moränryggar, nära brukningscentrum. Fornlämningar i form av 
gravar samlades till ett eller ett par höggravfält i närheten av gårdstomterna. 
På utmarken fanns endast mindre intag och utängar som ofta var belägna på 
sankare partier. Av gravarnas och åkermarkens rumsliga utbredning att döma 
hade en kraftig kontraktion av bygden skett.

Röseområdenas ursprung

Lokalerna med röjningsrösen utgör med all sannolikhet någon form av över
given åkermark. De stora arealerna och bristen på direkta odlingsspår väcker 
många frågor. Ska vi se röseområdena som det ackumelerade resultatet av ett 
långvarigt åkerbruk där delar av systemet har övergivits i takt med att nya om
råden tagits i bruk? Har de däremot varit i bruk samtidigt har vi att göra med 
en uppodlingsgrad som aldrig senare har uppnåtts i undersökningsområdet. 
Hur skedde i så fall brukningen? Motsvarar de stora arealerna också en stor 
befolkning eller bör förklaringen sökas i ett annat sätt att bruka jorden?

En tills vidare hypotetisk förklaring till röseåkramas (liksom många andra 
fossila åkrars) ursprung är att de utgjorde halvpermanenta åkrar utan regel
bunden stallgödsling. I stället kan de ha ingått i ett större system där man 
använt sig av långtidsträda för att bibehålla markens produktionsförmåga, 
kanske med perioder om 10 - 15 år mellan odlingssäsongema. Den effektiva, 
årligen besådda, åkern skulle då bli uppskattningsvis 10-20 % av den totala 
åkerarealen. Man återkommer dock regelbundet till samma områden och en 
investering i form av hopplockning av röjningssten och efter hand uppfrusen
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odlingssten till rösen var värt besväret. Orsakerna till avsaknaden av spår efter 
plöjning eller ärjning liksom frånvaron av parcellindelning etc måste ännu 
förbli spekulativa. Kanske bearbetades jorden med hacka i stället för årder? 
Kanske fanns det inget behov av att markera permanenta ägo- eller bruk- 
ningsparceller utan det räckte med tillfälliga hägnader av ris.

Den disparata fomlämningsbilden kan tänkas ha sin grund i någon slags revir
markering. Något bestämt gårdsläge behöver inte ha funnits utan man kan ha 
flyttat mellan ett par tre olika visten inom reviret. Det till synes väldiga åker
systemen skulle i själva verket ha motsvarats av en ganska blygsam samtidig 
odling.

Slutsatser

Områdena med flacka röjningsrösen i södra Sverige är framfor allt knutna till 
den osvallade moränen ovanför högsta kustlinjen (HK).

De runda flacka rösena har inte sitt ursprung i 1700- och 1800-talens ny
odlingar. Sannolikt har de inte heller kommit till genom svedjebruk i historisk 
tid. På en mer översiktlig nivå framträder en klar rumslig överensstämmelse 
med gravar av äldre järnålderstyp. Däremot förekommer röjningsrösena, ofta 
diskordant mot den historiska bygden. Dessa förhållanden kombinerat med 
ortnamnsstudier antyder att åtminstone vissa röseområden går tillbaka till för
historisk tid. För att få närmare och mer definitiva dateringar krävs dock olika 
slag av fältundersökningar.

Bygdens skenbara kontraktion under yngre järnålder kan bero på en förändrad 
brukningsteknik med övergång till permanenta åkrar som gödslades årligen. 
För att kunna genomföra detta måste boskapen stallas och ett fast gårdsläge 
blir följden. Den bästa jorden tas i anspråk för åker och äng samtidigt som en 
permanent hägnadsgräns mellan inägomark och utmark låses fast. Det nya 
sättet att bruka jorden gör att en stor del av den extensiva åkermarken blir 
överloppsmark och lämnas åt sitt öde, tillika med de gravar som en gång fyll
de funktion som revirmarkering. Ägandet, kulten och ekonomin koncentre
rades till gårdstunet och dess omedelbara närhet. Förändringen manifeste
rades i kärnåkrar, ättebacke och gödselstack.
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Summary

In connection with field surveys undertaken by the Central Board of National 
Antiquities, large areas of flat clearance cairns have been encountered in the 
inland of southern Sweden in recent years.

The clearance cairns are circular and flat, usually from two to six metres in 
diameter and from 0.2 to 0.6 metres high. The size of stones varies, but 
smallish stones between 0.1 and 0.3 metres in diameter are predominant. The 
cairns are located mainly in woodland, on elevation, plateaux or the gentle 
slopes of elevations. The regions containing cairns are vast; areas of over 50 
hectares are not unusual. The cairn areas normally lack clear demarcation in 
the form of banks of terraces. Early surveyors’ maps show that in the past this 
type of cairn also covered centrally positioned arable land.

The age and function of the cairn areas in a matter of debate. It is highly likely 
that cairns represent abandoned arable land. However, early cadastral maps 
reveal that cairn areas do not correspond to the cultivated land of the early 
historical period. Deserted fields and clearance cairns in woodlands are alrea
dy mentioned in certain medieval sources, and for this reason cairn areas have 
sometimes been associated with devastation in the wake of the Black Death. 
Place names and, above all, spatial correlation with graves of Early Iron Age 
type indicate that many of the cairn areas have prehistoric origins. Cairn areas 
probably comprise the physical remains of an ancient cultural landscape 
formed by extensive farming without manure. The great quantity of stone 
suggests, that the cairns resulted from the repeated collection of stones lifted 
to the surface by frost-action. When cultivation became more intensive with 
the use of manure and one-year rotation, most of the extensive fields reverted 
to woodland and outfields.
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Det småländska höglandets 
röjningsröseområden

av Leif Gren

Röjningsrösen

De senaste årens forskning om äldre agrarlandskap har i samband med om
fattande fältarbeten givit väsentligt vidgade kunskaper. Flera slags lämningar 
som tidigare syntes mycket svårtolkade har kunnat bestämmas till både ålder 
och funktion, och äldre agrarsystem, som stensträngsbygden, har kunnat 
rekonstrueras till stora delar. En grupp av agrarlämningar som dock ännu 
måste uppfattas som ett tämligen svårgripbart komplex utgörs av röjnings
rösen.

Röjningsrösen kan defineras som stensamlingar ihopförda i avsikt att frigöra 
en närliggande yta från sten. Termen röjningsröse är alltså helt neutral och 
innefattar inte någon datering eller funktionsbestämning. Man kan räkna med 
att röjningsrösen anlagts från neolitisk tid till nutid, främst föranlett av odling, 
men också av bebyggelse och slåtter. 1 agrara sammanhang kan röjningsrösen a 
ses som en relativt stor investering, och kan sannolikt förknippas med en mer 
eller mindre intensiv markanvändning. De torde alltså knappast höra samman 
med ett förmodat extensivt brukningssätt i ett tidigt skede av jordbrukets 
utveckling.

Ett enskilt röjningsröse eller område med röjningsrösen blir sällan intressant 
förrän det funktionsbestämts och satts in i ett större sammanhang. Eftersom 
röjningsrösena i regel är en biprodukt, som primärt inte haft någon egen funk
tion, måste de ses som en del i ett agrart system för att kunna förstås.

Man kan i regel rent morfologiskt bedöma hur röjningsrösen lagts upp 
(Damell 1978, s 9f). Röjningsrösen från de senaste decennierna har ett hetero
gent material med en inblandning av meterstora stenar, och är ofta ihopkörda 
med motorredskap. De från de senaste två århundradena har likaledes hetero
gena former och har vanligen körts samman med dragdjur. En tredje typ av 
röjningsrösen är ofta regelbundna och består av mindre stenar. De är sanno
likt ihoplagda för hand under äldre tid.

Beträffande de två förstnämnda sentida typerna är det i regel lätt att bedöma
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orsaken till röjningen. Efter det att växelbruket med slåttervallar infördes på 
1800-talet blev röjning nödvändk för att kunna slå tillräckligt nära marken, 
särskilt sedan slåttermaskiner kom i bruk. Det alltmer maskinella jordbruket 
under 1900-talet har av naturliga skäl föranlett en intensifierad röjning av 
åkermarken. Orsakerna till röjning av åkermark före växelbruket och den sen
tida mekaniseringen synes vara användningen av årder eller plog. Det var 
främst mindre stenar som togs bort. Åtminstone årdern väjde lätt undan för 
större stenar. Större stenar, liksom röjningsrösen, fick snarast ligga kvar i 
åkern eftersom de ansågs motverka nattfrostens skadliga verkan.

Hackerör

En typ av röjningsrösen som tidigt uppmärksammats i litteraturen som 
mycket vanliga, och som givit upphov till skilda tolkningar är de i den små
ländska skogsmarken. Sannolikt är det fråga om samma typ av röjningsrösen 
som i folksägnen från Småland, Skåne och Närke omtalas som odlingsrösen, 
från en allra äldsta ”hackaretid”, då odlingen bedrevs med hacka (Hyltén- 
Cavallius 1864, s 43ff; Hildebrand 1879, s 49). Benämningarna har något 
olika form: ”hackerör”, ”hackarerör”, ”hackhem”, etc.
De äldsta skriftliga notiserna om dessa rösen tycks rentav gå tillbaka till Saxo 
Grammaticus, som i början av 1200-talet uppger att det över hela danariket 
finns ”Dynger af Stene ligge inde blandt Skovens Taeer...". De stora om
rådena med övergiven odlingsmark, menar Saxo, tyder på att ”i Hedenold har 
der boet flere Mennesker her i Landet end nu til Dags...”. Övergivandet av 
odlingsmarken sätter Saxo i samband med en stor utvandring under Kung 
Snjo, ett antal år efter Bråvalla slag (Saxo, s 94f).

Sannolikt är det också denna typ av röjningsrösen som Birgittinermunken 
Peder Månsson i Småland i början av 1500-talet uppfattar som odlingsspår 
efter digerdöden. Stenrörens höga ålder, menar han, framgår av att de är be
lägna i ”en villande skog” (Larsson 1986, s 176).

Röjningsrösena i den småländska skogsmarken iakttogs flera gånger av Linné 
som vid genomresa i Kronoberg 1741 noterar ”stora stenrössjor med männi
skohänder ihopkastade----- detta ser man allmänt uti skogarna över Små
land” (Linné 1741, s 142). Även under den skånska resan 1749 uppmärk
sammar Linné ”stenrören”, och framhåller att det stora antalet tyder på att 
det åtminstone fanns fyra gånger så stor befolkning före digerdöden (Linné 
1749, s 75).

Under 1800-talet har de småländska ”hackerörens" ursprung diskuterats av
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såväl Hyltén-Cavallius, Rääf som Wittlock och Hildebrand. Samtliga författa
re har satt röjningsrösena i samband med något slags svedjebruk (Hildebrand 
1879, s 490- Hyltén-Cavallius förmodade (1864, s 45) att hackerören utgjorde 
de allra äldsta spåren av jordbruk i Sverige och pekade på det primitiva ”jord- 
bruks-sättet” och den starka rumsliga kopplingen till ”Jätta-grafvar”. Witt
lock (1874, s 86), som uppger att man i hackerören ofta kan påträffa hand
kvarnar och stenyxor, hänförde dem till den tidiga järnåldern. Rääf, och 
senare även Hildebrand, antog att de härrörde från medeltiden och att de 
övergivits i samband med digerdöden.

Under 1900-talet har man inte kunnat dra några andra slutsatser än vad som 
gjordes under förevarande sekel, även om man i kortfattade notiser varit be
nägen att hänföra många röjningsröseområden till medeltid, järnålder eller 
ännu äldre tid (Juhlin-Dannefelt 1925, Thålin 1947, Mattisson 1953, Eskeröd 
1973). Mårten Sjöbeck (1950, s 298) uppfattar röjningsrösena som en primitiv 
odlingsform med svedjandets ekologiska konsekvenser som en orsak till dess 
upphörande. Carl Fries (1965, s 82ff) menar att hackerören är att förknippa 
med det svedjebruk som funnits ända in på 1800-talet i Småland.

Studier från senaste tid omtalar olika röjningsröseområdens spridning i ut
mark och eventuella samband med olika slags fornlämningar (Winberg 1979, 
Klang 1984, Bertilsson 1984). Det har gjorts många undersökningar av röj- 
ningsrösen, däribland hackerör, men någon publicerad sammanställning och 
närmare diskussion beträffande hackerörens ålder och funktion finns inte.

Även själva identifieringen har varit problematisk - vilka röjningsrösen skall 
uppfattas som hackerör och vilka skall uppfattas som annat? Redan Hilde
brand påtalade det dåliga källäget och framhöll att ”Det är nödigt att företaga 
vetenskapliga undersökningar af dessa odlingsrör, särskildt med afseende på 
deras förhållande till bygden” (Hildebrand 1879, s 50).

Hyltén-Cavallius och Wittlock karaktäriserade de småländska röjnings- 
röseområdena, men under 1900-talet finns det varken någon definition eller 
ens allmänt accepterad vetenskaplig term för den ovan nämnda typen av röj
ningsrösen. Utifrån fälterfarenhet skulle man emellertid kunna definiera om
rådena som:

1) arealmässigt mycket stora med ytor om från något tiotal till betydligt över 
etthundra hektar

2) vanligen belägna på utmark i förhållande till den historiska bygden

3) bestående av relativt tätt liggande, regelbundet formade röjningsrösen av 
synbarligen handplockat material

4) generellt i avsaknad av direkta odlingsspår, som terrasskanter eller åkerhak.
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En specifik benämning på röjningsrösena torde vara nödvändig vid mer in
gående studier på samma sätt som man vid analyser av forntida gravar måste 
skilja på underordnade begrepp, som rösen och högar etc. Eftersom någon en
tydig term inte föreligger föreslås ”hackerör” utifrån de av bl a Wittlock an
förda folkliga antagandena om att rösena skulle härröra från en tid då man 
brukade med hacka. Termen hackerör bör dock uppfattas neutralt, utan hän
syftning på någon funktionsbestämning, på motsvarande sätt som termerna 
domarring eller älvkvarn. Termen är även i sen tid inarbetad i litteraturen av 
exempelvis Carl Fries. I forskningens nuvarande läge förefaller det även stå 
klart att de småländska hackerören och t ex Närkes ”hackhem” (Klang 1984), 
är identiska till sitt ursprung.

Datering av agrarhistoriska lämningar

Det föreligger för närvarande inte några publicerade sammanställningar av 
direkta dateringar av småländska hackerör, trots att det säkerligen finns tio
tusentals hektar av dem i Sydsverige. Det måste anses vara av synnerligen stor 
vikt ur både antikvarisk och arkeologisk/kulturgeografisk synpunkt att klar
göra hackerörens bakgrund beträffande ålder och funktion. Dateringsproble
matiken är ständigt aktuell i arkeologiska och andra sammanhang, varför det 
finns anledning att försöka sammanfatta tänkbara dateringsmetoder (Malmer 
1968). Resonemanget här är i första hand kulturgeografiskt generellt inriktat 
på och speciellt anpassat till agrarhistoriska lämningar betraktat från ett antal 
separata klasser.

Som Malmer konstaterar finns det i förhistoriskt arkeologiska sammanhang 
ingen anledning att använda begrepp som absoluta och relativa dateringar 
(Malmer 1968, s 83). Men eftersom agrarhistoriska lämningar skiljer sig från 
arkeologins traditionella källmaterial genom att de ofta kan härröra från så 
sen historisk tid som 1900-talet blir även de nämnda slagen av dateringar 
intressanta. Det kan exempelvis ha stor betydelse för den historiska tolkning
en om en nu fossil åker blev anlagd år 1913 eller 1914. Dateringsresone- 
manget här avser att generellt kunna omfatta alla agrarlämningar från och 
med neolitisk tid till och med nutid.

Man kan i agrarhistoriska sammanhang alltså skilja på absoluta dateringar, 
som ger mer eller mindre exakta värden i en kontinuerlig tidsskala; och rela
tiva dateringar, som ger dateringar i förhållande till något annat som i sig inte 
är relaterat till någon kontinuerlig tidsskala.

Dateringarna kan i sin tur dels indelas i kvalitativa, som inriktas på föremål 
med kvaliteter som ger en direkt datering, t ex mynt eller tidsbestämda före-
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målstyper; dels kvantitativa som nyttjar kronologiskt bestämda processer i 
naturen eller kulturen som avsätter fysiska spår, t ex C-14 och dendrokrono- 
logi; dels rumsliga som använder en typ av lämnings statistiskt påvisade 
rumsliga uppträdande i förhållande till något annat som är tidsbestämt utifrån 
någon av de förstnämnda metoderna.

Vidare kan man indela dateringsmetodema i direkta, som använder sig av 
själva föremålet som man önskar datera; och indirekta, som inriktas på om
givande sammanhang.

De olika slagen av dateringar kan särskiljas med avseende på positiva date
ringar, vilka anger till vilken tid någon kan dateras; respektive negativa, som 
pekar på från vilken tid något rimligen inte kan härröra. De olika daterings- 
metoderna kan enkelt sammanfattas med en tolvfaltstabell (fig 1).

Positiva eller 
negativa utfall Direkt Indirekt

Absolut Kvalitativ tidsbestämda föremål -

Kvantitativ C-14 pollen 
dendro överväxtning

Rumslig kartor skrifter 
stratigrafi

kartor skrifter 
stratigrafi

Relativ Kvalitativ tidsberoende
föremål fysisk likhet

Kvantitativ antal lämningar pollen

Rumslig stratigrafi gravar etc. 
odlingssystem

Fig 1. Teoretiska dateringsmöjligheter for agrarhistoriska lämningar. 
Theorettically possible ways of dating agro-historical monuments.

Logiska konstruktioner, som denna, kan förstås byggas upp på olika sätt för 
skilda syften. Denna tabell avser endast att vara en generell "minneslista” för 
att försöka bedöma den agrarhistoriska empirin så rättvist och mångsidigt som 
möjligt.

Olika värden eller indikationer på dateringar skall naturligtvis inte användas 
direkt och okritiskt - man måste källkritiskt försöka ta hänsyn till dateringar
nas representativitet. Särskilt problematiskt blir det vid datering av agrarhisto-
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riska lämningar eftersom de, till skillnad från exempelvis ensamma gravar, 
ofta är tillkomna under lång tid. Om exempelvis ett röjningsröseområde i hög 
grad sammanfaller med en äldre lantmäterikarta far man en datering med en 
mycket hög representativitet; men inte nödvändigtvis fullkomlig eftersom det 
skulle kunna röra sig om återupptaget bruk av gammal röjning. Varken ett en
staka eller en hel serie av C-14-värden behöver vara representativt eftersom 
proven kan vara systematiskt kontaminerade eller felaktigt upptagna.

Eftersom representativiteten är en kontinuerlig variabel som inte kan säker
ställas ens med ett stort antal direkta prover är det lämpligast att försöka ut
nyttja så många sinsemellan oberoende dateringsmetoder som möjligt. Ur 
källkritisk synpunkt vore det naturligtvis olyckligt att exempelvis hemfalla åt 
någon övertro på C-14-dateringar som den enda säkra dateringsmetoden. 
Tvärtom är det ofta enkelt att bortförklara oönskade C-14-dateringar, exem
pelvis med att de hänför sig till äldre skogsbränder, eller yngre sekundärt 
svedjebruk.

Undersökningsområdet i Havsjö

Inför riksantikvarieämbetets reviderade fornminnesinventering inom en del 
av Jönköpings län 1986 beslutades i kunskapsuppbyggande syfte om en 
specialkartering av röjningsrösen inom vissa provområden på det småländska 
höglandet. Ett av provområdena är beläget i Havsjö by i Bringetofta socken. 
Inom området påträffades en stor mängd röjningsrösen varav merparten 
säkerligen är av samma typ som omtalas i litteraturen, dvs hackerör.

Resultatet av specialkarteringen 1986 i Havsjöområdet framgår av fig 2. Den 
karterade ytan omfattar ca tio kvadratkilometer eller ca 1000 hektar, varav 
minst ca 700 hektar utgörs av land. Området delas naturligt i två halvor på 
var sin sida om ett sjö- och vattensystem.
På kartan har markerats fornlämningar med tillhörande nummer enligt Riks
antikvarieämbetets fornlämningsregister, samt röjningsrösen av tre kategorier 
- dels sannolikt sentida av heterogent material och utseende markerade med 
y, dels mycket regelbundna till form och material markerade med 4- eller 
5-taggade x beroende på ytterdiameter. Den senare kategorin benämns i det 
följande hackerör; de förutsätts alltså vara den i litteraturen omdiskuterade 
kategorin. Som tydligt framgår av kartan utgör de den kvantitativt ojämförligt 
största typen. 1 utgångsläget finns det ingen samlad publicerad kunskap be
träffande denna typ av röjningsrösen, varför man är hänvisad till att försöka 
extrahera så mycket som möjligt ur specialkarteringen.

Om vi applicerar de ovan nämnda dateringsmetodema på hackerörområdena
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TECKENFÖRKLARING:
X = röjningsröse, regelbundet runt sS 4m diam
* = - i» - >Sm diam
V = röjningsröse, sannolikt sentida

77. = fornlämning, raä nr
= stensträng = hägnadsvall

m = sentida åker GT23 = dito obrukad
C£) = sankmark = terrasskant
C* = grustäkt / = jordvall

Cl = torpgrund

Fig 2. Karta öveptiavsjö och 
Haraldstoip, Bringetofta sn. 
Fältarbete oeh renritning L. 
Gren
Map over Havsjö and Haralds- 
torp, Bringetofta Parish.



Fig 3. Stort hackerör genomskuret av väg, (Bringetofta sn). Notera de små jämn
stora stenarna. Foto L. Gren.
Large hoe-cairn, nole the small stones of uniform size.

Fig 4. Ett meterstort hackerör som blivit synligt efter körning med traktor, 
(Bringetofta sn). Foto L. Gren.
A hoe-cairn, visible because a tractor has driven over it.
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vid Havsjö så måste vi genast räkna bort flera viktiga metoder. Det finns 
visserligen en del direkta C-14-dateringar från röjningsrösen i Småland, men 
som ovan påpekats finns det ingen samlad publicerad utvärdering av detta där 
identifieringen av hackerör är klar.

Absoluta dateringar
1) Bland de absoluta dateringsmetodema kan vi se till den kvantitativa
indirekta, och då i första hand till överväxning av skog. Många hackerör är 
överväxta av mogen skog, som i vissa fall torde vara över 100 år.
Negativ datering: äldre än 100 år.
Representativitet: absolut.

2) Utifrån den rumsliga-direkta metoden kan man både studera stratigrafier 
och äldre lantmäterikartor. I stratigrafiskt hänseende kan man se att t ex äldre 
vägar skär rakt igenom många hackerör, som alltså måste vara äldre än vägen. 
Några av vägarna återfinns på de äldsta kartorna; för Havsjös del har kartor 
från 1809 och 1845 använts. Inte på någon av kartorna finns hackerör- 
områdena upptagna, utan marken är där angiven som obrukad mark. Man 
skulle förstås kunna tänka sig att rösena anlagts och övergivits mellan karte
ringarna, men om man ser till områdenas arealer är detta uteslutet.
Negativ datering: äldre än 1809.
Representativitet: absolut.

3) En rumslig-indirekt datering kan bygga på samma förutsättningar som den 
rumsliga-direkta. Man kan då särskilt framhålla skriftliga källor. Att de stora 
hackerörområdena veterligen inte omtalas i litteraturen som i bruk varande 
far anses tala för att de är äldre än åtminstone 1600-talet då ekonomin mer i 
detalj kom under myndigheternas övervakning och dokumentation. Linné 
uppger att de många stenrösena i Småland var belägna i ”de största tall- och 
granskogar” (Linné 1741, s 285). Vidare talar Peder Månssons iakttagelse från 
början av 1500-talet för att hackerörområden är äldre än senmedeltid.

Saxos uppgift ger en förmodan om betydligt högre ålder, åtminstone för de 
hackerör som är belägna i Danariket inklusive Skånelandskapen. Alltsedan 
Curt Weibulls undersökningar har det stått klart att Saxo inte kan uppfattas 
som någon särskilt pålitlig eller ens självständig historiekälla. Men uppgifter
na om odlingsspåren i Danariket hör till Saxos mycket få notiser om historis
ka, i samtiden synliga, minnesmärken. Det är rimligt att anta att odlings- 
rösena i skogen behöver Snjo-historien, men att Snjo-historien inte behöver 
odlingsrösena eftersom Saxo i de flesta andra kungahistorier inte anför histo
riska minnesmärken. Eftersom Saxo uppger att odlingsrösena är belägna i 
vuxen skog och övergivna sedan generationer talar detta för förhistorisk tid. 
Negativ datering: äldre än 1000-tal.
Representativitet: mycket stor.
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Relativa dateringar
4) Även de relativa dateringsmetoderna får p g a avsaknaden av arkeologiska 
undersökningar begränsade möjligheter. En kvalitativ-indirekt datering kan 
på klassiskt vis utnyttja den fysiska likheten mellan olika ting. Hackerören har 
vad beträffar erosionsgrad och fixering i ett mullskikt ett utseende som utifrån 
empirisk erfarenhet talar för en ålder om minst flera hundra år.
Negativ datering: troligen äldre än 1600-tal.
Representativitet: stor.

5) Utifrån en kvantitativ-direkt dateringsmetod kan man exempelvis utgå från 
dendrokronologi och undersöka under hur lång tid röjningsröseområdet har 
använts. Men sådana prover saknas varför andra möjligheter får sökas.

6) En annan kvantitativ-direkt dateringsmetod är t ex att mer subjektivt, 
utifrån arealer och antalet rösen försöka bedöma anläggningstiden. Man 
skulle kunna anta att den tillgängliga arbetskraften vid uppförandet av rösena 
motsvarar den i sen tid i Havsjö by, dvs inga större förändringar i folkmängd 
förutsätts.
Stenröjning är en intensiv form av bruk att jämföra med det historiska jord
bruket. Den historiska byn Havsjö har sannolikt odlat de ca 12 hektaren på 
1809 års karta i tresäde, dvs att ca 8 hektar ständigt har varit i bruk. Detta 
skulle kunna vara ett mått på den maximala yta som samtidigt kunde inten- 
sivröjas i en by av Havsjös storlek. Hackerörarealen i Havsjö omfattar unge
färligen 200 hektar. Det skulle alltså behövas ungefärligen 200 ha/8 ha per år 
= ca 25 år för att minst en gång ha röjt hela området.
Men ett område som avses stenröjas blir säkerligen inte så välröjt, som är 
fallet efter endast ett års röjning. Eftersom man i äldre tid inte hade lika goda 
skäl att stenröja som vid senare tiders mer mekaniserade bruk torde man 
kunna anta att tiden för färdigröjning var längre än några få år. En subjektiv 
uppskattning utifrån jämförelser med sentida nyupptagna torp skulle kunna 
tyda på att det behövdes åtminstone omkring 10 års röjning för ett motsvaran
de resultat, dvs anläggningstiden för hackerörområdena vid Havsjö skulle vara 
minst 25 x 10 = 250 år.
Positiv datering: anläggningstid minst 250 år.
Representativitet: mycket stor.
7) En kvantitativ-indirekt dateringsmetod kan använda pollenanalyser från 
sediment i intilliggande sjöar eller mossar. En omfattande röjning måste rim
ligtvis innebära att landskapet öppnas såvitt det inte redan var det före röj
ningen. I sen tid har åtminstone hackerörområdena varit beväxta med skog, 
och det bör sannolikt vara möjligt att i pollenprover, på ett mycket represen
tativt sätt, se om och när landskapet varit öppet. Pollenprover finns från 
andra områden med hackerör, men publikationer med analyser av sambandet 
mellan vegetation och hackerörområden saknas.
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Fig 5. Miljön vid Havsjö. Till vänster om vägen rester av ett höggravfält. I bak
grunden längs vägen gravar av äldre järnålderstyp. Foto L. Gren.
Havsjö in its setting. To the left remains of a mound cemetery. In the back
ground, graves of Early Iron Age type.

8) Med en rumslig-direkt dateringsmetod skulle man kunna använda strati- 
grafiska analyser. Utan att företa någon arkeologisk undersökning kan man 
exempelvis se att många forntida gravar är belägna i omedelbar anslutning till 
hackerören. Gravarna utgöres av stenfyllda runda eller kvadratiska stensätt- 
ningar, vilka erfarenhetsmässigt kan hänföras till äldre järnålder (t ex Hyen- 
strand 1984, s 61 f). Avståndet mellan gravar och hackerör är ofta endast några 
få meter, och gravarna är generellt inte belagda med röjningssten. Detta talar 
alltså för att hackerören inte är yngre än gravarna av äldre järnålderstyp. 
Negativ datering: äldre järnålder eller äldre.
Representativitet: troligen stor.

9) En rumslig-indirekt datering av agrara lämningar är ofta möjlig genom 
rumsliga analyser av omgivande lämningar som bebyggelse och fornlämning- 
ar. Man kan för Havsjös del genast se en positiv rumslig koppling mellan 
hackerören och de ovan nämnda gravarna av äldre järnålderstyp. 1 anslutning 
till dessa finns även enstaka domarringar och kvadratiska stenkretsar, som 
kronologiskt kanske är mer obestämbara, men som mycket väl kan härröra 
från äldre järnålder.
Positiv datering: äldre järnålder eller äldre.
Representativitet: troligen stor.
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10) På motsvarande sätt kan man se en snarast negativ rumslig koppling 
mellan hackerören och den historiska bebyggelsen. Själva byn Havsjö har 
visserligen en koppling till hackerören, men utgör av ortnamn och det befint
liga höggravfaltet (RAÄ 13) att döma, den äldsta påvisbara bebyggelsen i om
rådet, med kontinuitet från yngre järnålder eller ännu äldre. Haraldstorp är, 
av ortnamn och ägofigurer att döma, en medeltida avstyckning från Havsjö. 
De skilda ensamgårdarna Fällhemmet, Havsjöbygget och Humlahemmet 
synes utifrån ortnamn och ägofigurer vara avstyckningar från Havsjö, till
komna efter medeltiden.
Negativ datering: äldre än medeltid.
Representativtitet: troligen stor.

11) Forntida gravar har säkerligen redan i den dokumentationsform som riks
antikvarieämbetets fornminnesinventering innebär en betydligt större veten
skaplig potential än vad man normalt utnyttjar. Här finns det särskilda skäl 
att utveckla den rumsliga-indirekta metoden ytterligare. Till skillnad från röj- 
ningsrösena, som ju snarast är en biprodukt, är gravar en i högsta grad med
veten produkt. Gravar kan ses som slutstadiet i en problemlösande process 
(Fleming 1973, s 177).

Om man i forskningen endast hänför gravar till en verklighetsfrämmande och 
obegriplig kultisk och magisk sfär, så är det snarast ett uttryck för arkeologisk 
bekvämlighet. Man får förutsätta att människor alltid har sett en logik i sina 
medvetna handlingar, vare sig denna logik skulle tåla en kritisk prövning eller 
inte - och denna logik bör i många fall vara möjlig att spåra på arkeologisk 
väg. Man får i detta exempel försöka se till vilken samhällsmässig funktion 
olika slags gravar kan ha.

För att kunna förstå gravars innebörd måste man först fråga sig, vilka regler 
som styr anläggandet av synliga gravar överhuvud, vad som styr förändringar i 
gravars utformning, samt hur gravarna kan kopplas till bakomliggande sam
hällsförändringar (Hyenstrand 1982, s 23). Man får förutsätta att gravarna 
hade någon eller några funktioner för de människor som anlade dem. Efter
som en grav knappast är praktiskt användbar annat än som förvaringsut- 
rymme, bör dess funktioner primärt vara en symbolisk art.

Dessa funktioner skulle kunna indelas i mer abstrakta och mer konkreta. De 
abstrakta får då ses som mer opraktiska, andliga och utan direkt betydelse för 
de efterlevande; till detta kan troligen främst räknas det fór den direkta såväl 
fór den många generationer senare eftervärlden osynliga innehållet i graven. 
Till de mer konkreta funktionerna kan räknas det som i graven har en mer ut
talat kommunikativ verkan genom utseende och läge. De olika funktionerna 
kan sannolikt inte särskiljas strikt, utan glider gradvis över i varandra. I detta 
sammanhang är det den konkreta funktionen som är av närmare intresse.
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Den mer konkreta och kommunikativa funktionen hos de ensamliggande 
gravarna av äldre järnålderstyp kan förklaras på flera olika sätt. Att de alltid 
skulle avspegla ett stratifierat samhälle och utgör överklassgravama kunde 
vara tänkbart (Binford 1972, s 230), men motsägs av det faktum att de helt 
enkelt är för få. Även om endast en grav per generation och bosättningsgrupp 
anlagts så torde det rent generellt inte finnas tillräckligt många gravar för att 
fylla ett sådant behov.

Man skulle kunna tänka sig att ensamgravarna avspeglar ett rörligt bosätt
ningsmönster och att endast en liten del av gravarna är synliga ovan mark. 
Detta motsägs dock av att många gravar är belägna med mellanrum av endast 
några tiotals meter, dvs för litet för att avspegla något rörligt bosättnings
mönster och fór stort för att ytorna mellan de synliga gravarna skulle kunna 
utgöra ett sammanhängande gravfält; om det exempelvis i Havsjö skulle vara 
gravfält mellan de synliga gravarna skulle gravfälten omfatta många hektar, 
vilket inte är förenligt med vad vi vet om undersökta gravfält på andra håll.

Ytterligare en förklaring till de ensamliggande gravarna kan vara att de utgör 
centra i kultiska sammanhang (Welinder 1977, Larsson 1984). För det små
ländska höglandets vidkommande motsägs dock detta av att det i så fall finns 
alltför många gravar om man förutsätter ett någorlunda kollektivt utövande 
av kulten. Att man skulle ha flyttat kultplatsen några tiotal meter med ett par 
generationers mellanrum ter sig inte sannolikt.

En annan rationell förklaring till ensamgravamas spridning, som är svår att 
finna direkt invändningar emot, är att de skulle kunna ha haft en juridisk 
innebörd och varit ett slags ”bomärken” för det område som de efterlevande 
utnyttjat (Carlsson 1982, s 35, Selinge 1984, s 34). En förutsättning för för
klaringen är att området ursprungligen varit oreglerat med avseende på ägo
indelning, och att det av någon anledning blir intressant ur ägo-eller nyttjan- 
derättssynpunkt. Att förutsätta äganderätt av mark i modern mening kan vara 
anakronistiskt vid en diskussion av förhållanden under förhistorisk tid. Ytter
ligare en förutsättning är att de olika grupper som kan ha intresse i av området 
upprätthåller fredliga relationer, annars vore ju varje form av symbolisk revir
markering meningslös. Gravarna blir det mest talande symboliska ägo- eller 
nyttjanderättsanspråket genom att hänvisa till gångna generationers nyttjande 
av området (Carlsson 1982, s 26).

I detta sammanhang kan man göra jämförelser med de roterande odlingarna 
under mellaneuropeisk medeltid. Så snart sådden börjat gro sattes tecken upp, 
vars betydelse var ”tillträde förbjudet”, och särskilda lagar såg till att över
trädelse beivrades (Duby 1973, s 28). De särskilda "tecknen” som användes 
på kontinenten skulle kunna ha en logisk och mer kraftfull motsvarighet i de 
nordiska ensamliggande stensättningarna.
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En generell förutsättning är vidare att området förväntas ge någon avkastning 
antingen på grund av naturtillgångar som utgör en bristvara eller på grund av 
att investeringar gjorts i området. För att de juridiska markeringarna, dvs 
gravarna, skall få störst kommunikativ innebörd bör de spridas ut inom eller 
åtminstone i den närmaste periferin av området som man gör anspråk på.
Om man betraktar de spridda ensamgravarna i Havsjö synes det inte finnas 
eller ha funnits någon särskild naturtillgång som utgör en bristvara. Naturtill
gångar som finns i närheten av ensamgravarna finns i mångdubbelt större 
mått där det inte finns några synliga gravar. Ser man istället till om det finns 
någon synlig investering som rumsligt sammanfaller med ensamgravarna 
måste man oundvikligen peka på hackerörområdena.
I dateringsexempel 6 ovan förutsattes en anläggningstid om minst 250 år. 
Eftersom juridiska markeringar knappast blir aktuella förrän i ett framskridet 
stadium av röjningsinvesteringar bör hackerörområdena ha påbörjats redan 
under yngre bronsålder, eller tidigare.

Positiv datering: yngre bronsålder - äldre järnålder.
Representativitet: troligen stor.

12) Ytterligare en rumslig-indirekt datering kan fas genom att jämföra hacke
rörområdena med historiskt kända växtföljder. Som ovan nämnts uppgår 
hackerörarealen i Havsjö till ungefärligen 200 hektar. Det är mycket svårt att 
bedöma hur många bebyggelseenheter som avsett hackerörområdena. Om en 
historisk bebyggelseenhet bestående av en gård och ett hushåll anlagt en åker 
om ca 2 hektar, hur stor hackerörareal skulle då en lika stor gård avsätta? 
Detta kan i nuvarande källäge inte besvaras. En större kartering av hackerör- 
områden skulle möjligen kunna antyda en minsta gemensamma arealenhet. 
Man måste dock erinra om att röjningsröseareal inte är liktyd ligt med odlad 
areal, eftersom sandiga stenfattiga områden naturligtvis inte avsätter röjnings- 
rösen även om de varit odlade. Under förutsättning att Havsjöområdet har 
haft en kontinuerlig bebyggelse sedan bronsålder, vilket gravarna antyder, och 
en antalsmässigt någorlunda jämförbar befolkning bör hackerörområdena och 
den historiska åkerarealen avspegla en jämförbar folkmängd.

Om man antar att hackerörområdena utgör fossil åkermark, får detta ställas i 
relation till den historiska byn Havsjö som 1809 hade ca 12 hektar, troligen i 
tresäde, eller ca 8 hektar årligen besådda. Vid ett förmodat äldre en säde skulle 
arealen ha varit motsvarande. Ett sentida växelbruk innebär inte heller det 
någon nämnvärd skillnad i åkerareal. De historiska kända växtföljderna är 
alltså inte förenliga med hackerörområdena om dessa utgör fossil åkermark. 
Man måste i detta avseende försöka fa en uppfattning om hackerörområdenas 
funktion, om de utgör äng, fossil åkermark efter permanent åker, åkrar med 
långtidsträda eller svedjeröjning; att hackerören skulle vara lämningar efter 
annat än agrar verksamhet kan anses helt uteslutet.
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Representativitet:

liten: ---------- -----------
neol br, å ä, jäå y,jäå med 16 17 18 19

Absolut Kvalitativ
dir/ind

Kvantitativ
dir/ind

Rumslig
ind

1

3

4
Relativ Kvalitativ

dir/ind

Kvantitativ
dir/ind

Rumslig
dir/ind

,

10
12

11

Fig 6. Sammanfattning av olika dateringar. 
Summary of different dates.

Datering: äldre än historisk tid om hackerörområdena utgör fossil permanent 
åker.
Representativitet: oviss tills hackerörområdenas funktion är klar.

De olika dateringarna kan sammanfattas med fig 6. De olika metoderna pekar 
oberoende av varandra på att hackerörområdena rent hypotetiskt skulle 
kunna ha anlagts under loppet av yngre bronsålder - äldre järnålder. Att 
de skulle ha tillkommit senare är däremot direkt osannolikt.

Hackerörområdenas funktion

I historisk tid synes man normalt inte ha stenröjt för ängsbruk. Frånsett en
staka sentida svalåkrar tycks det inte ha stenröjts i Havsjös historiska ängs
marker. Det finns knappast heller skäl att stenröja ängar vid bruk av lie; en er
faren bonde undviker lätt att slå i sten. Före växelbrukets införande ansågs 
dessutom förhållandet mellan äng och åker böra vara 5 till 1 (Mattisson 1953, 
s 45). Det skulle alltså behövas ca 5 x 8 = 40 hektar äng i tresäde, och troligen 
ungefar motsvarande i ensäde. Om hela hackerörarealen vore gammal ängs- 
röjning skulle den ha försörjt en permanent åker om ca 200/5 = 40 hektar stor 
åker, vilket är alldeles orimligt eftersom det förutsätter en kollossal boskaps- 
stock och folkmängd. Att driva ängsbruk i skiften med träda, dvs endast ut
nyttja en del av ängen, vore inte motiverat eftersom en produktiv grässvål 
tvärtom är beroende av hävd (Ekstam 1987, s lf).
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Som ovan framhållits kan hackerörområdena rimligen inte utgöra fossil per
manent åker med en historiskt känd växtföljd. De ca 200 hektar, som hacke- 
rörens areal omfattar, vore tillräckligt som permanent åker åt en hel socken. 
Däremot torde hackerörområdena med mycket stor sannolikhet verkligen ut
göra fossil åkermark. I farska vägskärningar inom hackerörområdena i Hav- 
sjöområdet framgår det att marken är omrörd med enstaka kolsmulor, i vissa 
fall ner till ca 3 dm djup. Ett ängsbruk skulle rimligen inte lämna sådana spår. 
Mer ingående undersökningar i detta avseende är dock nödvändiga.
Om hackerörområdena verkligen utgör fossil åkermark kan denna omöjligt 
förklaras som annat än långtidsträda. Ifall områdena som helhet skulle bestå 
av ett stort antal ”permanenta engångsåkrar”, dvs åkrar som brukats konti
nuerligt under ett stort antal år och därefter övergivits för gott, skulle man för
vänta sig ett mer heterogent utseende av röjningen som helhet. Förutsättning
en för att en längre tid bruka en åker är ett ängs/åkerbruk av historisk typ, och 
i så fall är det heller inte motiverat att flytta åkern. Den egentligen enda rim
liga förklaringen, beträffande en intensivröjd fossil åker som är mångdubbelt 
större än den historiska, är att den utgjort en kontinuerligt återupptagen lång
tidsträda.
Frågan är då om de delar som legat i träda utgjort betesvall eller om de fått 
växa igen till slyskog. Om de utgjort vall skulle detta förutsätta en enorm bo- 
skapsstock. Undersökningar från Närkes skogsbygd under 1600-talet visar att 
en brukningsenhet om ca 3,2 hektar åker hade ca 13,4 nötkreatursenheter 
(Hannerberg 1971, s 106). I en nötkreatursenhet har olika husdjursbestånd 
omräknats till en enhetlig skala. Det normala förhållandet mellan ängs- och 
åkermark om 5 till 1 skulle då ge ca 3,2 x 5 = 16 hektar ängsmark. Hackerör- 
arealen vid Flavsjö omfattar således 200/16 = 12,5 gånger större areal än vad 
man hade som en brukningsenhets ängsareal i Närke under 1600-talet. Ängs
markens avkastning bör vara jämförbar mellan Närkes och Smålands skogs
bygder. Om hackerörarealen i Havsjö varit vall skulle den alltså ha kunnat 
försörja omkring 12,5 x 13,4 = ca 168 nötkreatursenheter, vilket synes alldeles 
orimligt. Alternativet med slyskog verkar i så fall troligare. I sentida svedje
bruk var det normalt att en övergiven svedjeåker fick växa igen till lövskog 
eftersom man ansåg att löven förbättrade jordmånen. Barrträd, i synnerhet 
granar, sågs som skadeväxter och bortgallrades aktivt (Fries 1965, s 910-
Den ljärde hypotesen, som egentligen inte skiljer sig från den tredje, är att 
hackerörområdena skulle utgöra gammal svedjeröjning. Svedjebruk betraktas 
allmänt som en primitiv odlingsform som är äldre än systemet med per
manenta åkrar. Det har exempelvis antagits att det är svedjebruk som Tacitus 
avser med sin beskrivning av germanernas åkerbruk: ”Den odlade jorden byta 
de för vart år, men odlingsbar mark finnes likväl över” (Duby 1973, s 28). 
Även om det hos Tacitus inte i detalj framgår vilken odlingsform som åsyftas, 
anses det klart att det rör sig om ett extensivt brukningssätt (Findquist 1974, s 
30).
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Vanligen inledde man svedjan med att bränna ner skogen. Själva bränningen 
var dock inte nödvändig, utan främst ett bekvämt sätt att skapa fria ytor. Det 
var rentav förkastligt att bränna alltför hårt (Romell 1966, s 187). Normalt 
odlades svedjan i 2 - 3 år, och därefter omvandlades den till bete eller fick 
växa igen till skog. Om man skulle återuppta svedjan behövdes en omloppstid 
om ca 20 - 25 år. De viktigaste redskapen var yxa, och hacka eller grävkäpp 
(Olsson 1973, s 26f).

Om man endast utnyttjar en svedja en gång finns det knappast någon anled
ning att stenröja. Avser man däremot att låta svedjan övergå i permanent åker 
finns det skäl att investera mer arbete och röja bort sten (Myrdal 1985, s 54). 
Wittlock uppger (1874, s 87) att man i Småland ända in på 1800-talet vid 
svedjebruk företagit en viss röjning och uppkastat stenar i ”små rör”.

Svedjebruk är dokumenterat i östra Småland från 1300-talet, och först från 
1600-talet i västra Småland (Myrdal 1985, s 541). Röjningsröseområden av 
hackerörtyp finns inte endast i västra Småland utan även i stora delar av 
Västergötland, där bl a Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering 
registrerat mycket omfattande röjningsröseområden.

Det kan nämnas att redan Olaus Magnus i Skaraborg uppmärksammat od- 
lingsspår och talrika stensamlingar i skogsmark bland de ”väldiga träden” 
(Magnus 1555 b2 k21). Eftersom svedjebruk av historisk typ är en utpräglat 
östlig företeelse i södra Sverige - västgötalagarna nämner inte ens svedjebruk 
(Myrdal 1985, s 55) - ter det sig osannolikt att det skulle finnas något sam
band med hackerörområdena. Det är dessutom högst osannolikt att små
länningen Linné på 1700-talet, när svedjandet var i fullt bruk, skulle ha und
vikit att påtala ett eventuellt samband mellan det pågående svedjebruket och 
hackerören. Istället uppfattar han ju, som tidigare nämnts, hackerören som 
något mycket ålderdomligt.

En inledande svedjebränning borde lämna ett kollager på marken, som vid 
stenröjning skulle hamna under stenarna och vara synligt vid en arkeologisk 
undersökning. Några slumpvisa stickprov av hackerör i 1986 nygjorda väg- 
skärningar uppvisade dock endast spridda småsmulor kol. Liknande iakttagel
ser har gjorts i röjningsrösen av motsvarade typ, hackhem, i Närke (Klang 
1984, s 48).

Ett åkerbruk behöver inte nödvändigtvis inledas med bränning. Där man av
sett att anskaffa grässvål för slåtter eller bete har man i historisk tid ringbarkat 
träden, och låtit marken bli öppen av sig själv (Romell 1966, s 187). Marken 
har förstås kunnat omformas senare till både permanent åker och till svedja 
med buskträda. En form av den senare är det i Tyskland sedan 1200-talet 
kända skottskogsbruket, bl a kallat ”hackwaldbetrieb”. En skottskog av ek av
verkades med ca 20 års mellanrum, marken hackades, och växtavfall sam-
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lades ihop i högar och brändes. Askan speds ut och marken besåddes med råg 
eller bovete, som nedmyllades med en lätt plog dragen av en ko eller för hand 
(Romell 1966, s 188). Från det tidigmedeltida mellaneuropa är det känt att 
skördearealen vid roterande odlingar avgränsades med häckar som dels gav 
skydd mots djur och dels hade en juridisk innebörd (Duby 1973, s 28).

Skottskogsbruket lämnar troligen relativt lite kol, särskilt om det inte inleds 
med någon bränning av vuxen skog. Det lämnar knappast några särskilda 
åkerformer i marken pga de lätta redskapen och det kräver mycket stora 
arealer. Rent hypotetiskt skulle detta kunna vara förenligt med hackerör- 
områdena vid Havsjö. Förutom att verka gödande på åkrar i långtidsträda 
skulle skottskogen kunna ha varit nödvändig som lövtäkt för vinterfoder till 
djuren. I synnerhet innan jämliar var allmänt tillgängliga.

Eftersom hackwaldbetrieb bedrivits i de mellaneuropeiska bergstrakterna 
skulle omloppstiden i en eventuell svensk motsvarighet kunna ha varit unge
far jämförbar. Ser man till arealen och räknar med en omloppstid på 20 år blir 
den årliga brukade arealen ca 200/20 = 10 hektar. En omloppstid om 30 år 
blir knappt 7 årliga hektar. Detta kan ställas i relation till Havsjös och 
Haraidstorps i sen tid samlade åkerareal om mindre än 20 hektar, vilket i tre- 
säde motsvarar ca 13 årliga hektar.

Havsjö by omfattade på 1500-talet två hemman (Almqvist 1960, s 228). Om 
vi av tidigare nämnda skäl antar att Havsjö under yngre järnålder utgjorde en 
by, och att den omfattade två hemman med 8 hektar i ensäde omfattade varje 
hemman 8/2 = 4 årliga hektar, vilket skulle kunna vara ett mått på hur stor 
areal en hel besuttenhet, helgård, skulle kunna odla. Från kulturgeografiskt 
håll har man konstaterat att helgårdar under yngre järnålder bör ha omfattat 
ca 3,5 hektar (Hannerberg 1971, s 61). Om man vidare antar att helgårdar 
funnits före de historiska sädesföljdernas införande skulle de 7 årliga hektaren 
hackerör motsvara 7/4 (eller 3,5) = ca 2 helgårdar.

Betraktar man kartbilden (fig 2) framgår att både hackerör och gravar av äldre 
järnålderstyp återfinns i var sitt sammanhängande område på var sida om sjö
systemet. Om man utifrån vanlig bebyggelsearkeologisk praxis förmodar att 
gravarna åtminstone i större rumslig skala är bebyggelseindikerande talar allt
så såväl gravarnas och hackerörens spridningsbild som hackerörens areal för 
att det under äldre järnålder funnits två helgårdar i området, och att de varit 
belägna på ömse sidor om sjösystemet. Om man emellertid, som framgick 
ovan, räknar med att gravarna i första hand utgör symboliska juridiska doku
ment finns det ingen anledning att anta att gravarna på korta avstånd skulle 
vara bebyggelseindikerande. De skulle snarare tvärtom fungera mest logiskt 
på ett visst avstånd relativt gården. Under förutsättning att hackerörområdena 
verkligen utgör fossil åkermark, som allting tyder på, tycks antagandet om 
skottskogsbruk följaktligen ge en mycket rimlig förklaring.
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Som exempel på mycket omfattande fossil åkermark, med sammanhängande 
arealer på över 100 hektar, kan nämnas de jylländska ”oldtidsagre” och de 
gotländska rut- eller blockparcellema (Carlsson 1979), med dateringar mellan 
bronsålder och förromersk järnålder. Från äldre järnålder finns det till arealen 
nästan lika omfattande bandparcellåkrar dokumenterade i Kronoberg i Sä vsjö 
och Granhult (Klang 1980). Att dessa åkrar är parcellerade antas avspegla en 
ägomässig uppdelning. Oavsett funktion skulle hackerörområdena utan synlig 
parcellstruktur kunna uppfattas som lämningar efter ensamgårdar eller att 
ägodelning inom områdena inte förekommit.

Beträffande de äldre blockparcellsystemen kan hela ytan knappast ha odlats 
samtidigt (Helmfrid 1985, s 24; Lindquist 1974, s 29). Inte heller de stora 
bandparcellåkrarna kan rimligen ha haft hela arealen i bruk samtidigt. 
Hackerörområdena skulle växtfysiologiskt och delvis funktionellt kunna vara 
jämförbara med de nämnda fossila åkertyperna. Orsaken till långtidsträdoma 
är då långsam kväveanrikning, till skillnad från historiskt ängs/åkerbruk där 
åkern tillförs kväve i form av gödsel.

Sammanfattning

Källäget för tolkning av de småländska hackerörområdenas ålder och funk
tion är ännu alltför otillräckligt för att medge några mer säkra slutsa tser.Fram- 
ställningen ovan har därför föranlett en lång rad antaganden vilka dock får 
sägas vara nödvändiga för att kunna belysa frågan om hackerörens ålder och 
funktion. Men sammantaget finns det tydliga oberoende antydningar om att 
hackerörområdena tillkommit under loppet av yngre bronsålder - äldre järn
ålder, och att de utgjort extensiv åker i långtidsträda i ett skottskogsbruk av 
typen hackwaldbetrieb.
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Fig 7. Genom markberedning kommer på sikt nästan alla hackerörområden att 
skadas, här ett norr om Havsjö. Foto L. Gren.
Forestry ploughing will eventually destroy all hoe-cairn areas in this region.

Summary

The clearance cairn is one of the most complex and difficult to assess agro- 
historical monuments. Since it constitutes a by-product which may have 
arisen in a variety of agricultural systems, it is always difficult to interpret 
individual clearance cairns. On the Småland Shield there is a characteristic 
type of clearance cairn which is very scantily researched. In folk tradition 
these cairns are called ”hackerör” (approx, hoe cairns). They are distingui
shed by the fact that they are usually found in what is now woodland and by 
the fact that thay cover contiguous areas of between some ten and several 
hundred hectares. In 1986 an area with monuments including c. 200 hectares 
of ”hackerör” in Bringetofta Parish, Småland, was mapped for research pur
poses by the author on behalf of the Central Board of National Antiquities. As 
there is no established body of knowledge about this type of clearance, a 
dating model especially designed for agrohistorical monuments from both the 
prehistoric and the historical periods was evolved on the basis of M. Maimer’s 
chronological concepts (1968). Plausible datings are divided into absolute and
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relative; qualitative, quantitative or spatial, direct or indirect, positive or 
negative. With several of the dating methods in the model as a starting-point, 
it seems likely that the ”hackerör” areas derive mainly from the Late Bronze 
Age - Early Iron Age or somewhat earlier. In order to evaluate the function of 
these areas, they are compared with the working of meadows and field in the 
historical period. ”Hackerör” areas probably functioned as repeatedly used, 
unfertilised, long-term fallow fields. A historical parallel to this is the coppice 
stool system (”Hackwaldbetrieb”) that has been known in Germany since the 
13th century. Other analogous field systems, entirely different in appearance 
but probably similar in function, may be the Scandinavian varieties of Celtic 
fields.
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Röjningsrösen och förhistoriska
gravar

av Peter Norman

I samband med 1986 års fornminnesinventering i Jönköpings län genom
fördes en specialkartering av områden med röjningsrösen på en mindre yta i 
Lommaryds sn i norra Vedbo härad. Avsikten var att på ett översiktligt sätt 
belysa det geografiska och funktionella sambandet mellan röjningsröse- 
områden och förhistoriska gravanläggningar. Främst berördes ensamliggande 
eller i glesa grupper belägna gravar av bronsålders- eller äldre järnålders- 
karaktär. Syftet var även att belysa frågan varför röjningsröseområden upp
stått och röjningsrösenas ålder.
Erfarenheter från 1983 - 1985 års reviderade fornminnesinventering i Jön
köpings och Älvsborgs län pekade på ett samband mellan röjningsröse
områden och förhistoriska gravar. Utan att egentligen ha specialstuderat pro
blemet uppmärksammade Harry Thålin redan vid mitten av 1940-talet ett 
rumsligt samaband mellan små röjda ytor och gravar av bronsålderskaraktär. 
Detta omnämns i en fornlämningsöversikt för Stranda härad i Kalmar län 
(Thålin 1947 - 1948). Mer ingående studier gjordes av Gert Magnusson och 
Björn Winberg vid den reviderade fornminnesinventeringen i Tjust 1978. 
Dessa iakttagelser publicerades i Tjustbygden 1979 (Magnusson 1979 och 
Winberg 1979). Inom ramen för fornminnesinventeringens verksamhet har 
problemet på senare år framför allt diskuterats av Lennart Klang (bl a Klang 
1979- 1980, 1981, 1984).
Ett ca 7 kvadratkilometer stort område omfattande fastigheterna Gynge, Klia- 
ryd och Skareda i Lommaryds sn (fig 1 - 2) valdes ut fór specialkartering. 
Orsaken till att just detta område valdes var den rika förekomsten av spridda 
förhistoriska gravanläggningar.

Lommaryds socken är belägen i Aneby kommun i Norra Vedbo härad, på 
norra delen av det småländska höglandet.

Gynge, Kliaryd och Skareda i Lommaryds socken ligger i en relativt vid dal
gång som sträcker sig i nordväst-sydöstlig riktning söder om kyrkan. Dal
gångens botten är här belägen 215 - 225 m ö h. Sidorna sträcker sig upp till 
250 - 300 m ö h. Hela området är med god marginal beläget över högsta kust
linjen. Dalgången avvattnas genom Kliarydsån vilken tillhör Svartåns vatten
system.
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Fig 1 -2. Det område som specialkarterades 1986, översikt och detaljplan. 
UO = undersökningsområde.
The investigation area.
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I dalgångens botten finns i dess längdriktning en intill 400 m bred remsa med 
torvmark. Dalsidoma är täckta med sand- och grusrika issjöavlagringar upp 
till ca 240 m ö h. Över denna nivå finner man mestadels vanlig osorterad 
morän (Gavelin 1912).

Inom undersökninsområdet förekommer rikligt med förhistoriska gravanlägg
ningar. På Kliaryds ägor har man påträffat 3 ensamliggande gravar. På en av
sats ovanför Kliarydsdammen och Kliarydsån finns ett runt röse, 13 m i diam 
(RAÄ 57). På krönet av en bergklack ca 400 m norr om gårdstomten finns en 
kvadratisk stensättning 11 x 11 m, (RAÄ 174). 450 m öster om gårdstomten 
på krönet av en bergsrygg ligger ett kvadratiskt röse, 13 x 13 m (RAÄ 58).

I hagmarken, ca 500 m sydsydväst om Skaredas bytomt, ligger tre monumen
tala förhistoriska gravar i krön- eller avsatsläge. Det är en rund stensättning 
med kal stenfyllning, 15 m i diam (RAÄ 77) ett runt röse, Ilmi diam (RAÄ 
72) samt ett kvadratiskt röse, 10 x 10 m (RAÄ 76).

Närmare Skareda, på krönet av en grusås ligger två gravfält (RAÄ 71 a + b). 
De båda gravfalten, som ligger på ca 25 meters avstånd från varandra, utgörs 
av sammanalgt 11 domarringar och 2 kvadratiska stenkretsar. 200 m sydöst 
om gravfälten på krönet av en avsats i grusåsens östsluttning finns det en 
kvadratisk stensättning, 11 x 11 m (RAÄ 62).

På den motsatta sidan av dalgången ligger Gynge. Här, på en svagt markerad 
avsats intill Skaredasjön finns ett gravfalt med 40 högar och 20 runda över- 
torvade sensättningar (RAÄ 69).

På en avsats i sluttningen ner mot Skaredasjön, ca 450 m väster om Gynges 
bytomt ligger en rund stensättning med kal stenfyllning, 10 m i diam (RAÄ 
152). På bergskrönet 300 m norr därom finns ytterligare en rund stensättning 
med kal stenfyllning, 18 m i diam (RAÄ 70).

På en bergsklack ca 200 m nordöst om stensättning RAÄ 70 har man påträffat 
rester efter en mindre stensättning, ca 5,5 m i diam (RAÄ 216).

I det nordvästra hörnet av Gynges ägor i närheten av den sanka dalbotten har 
man påträffat en hög (RAÄ 52). Högen är belägen på krönet av en svag för
höjning i sydsluttande sandig skogsmark.

Dateringsmöjligheter

Ingen av gravarna är undersökt. Därför kan de inte dateras på annat sätt än 
med hjälp av generella kunskaper om fornlämningamas form, storlek och 
material samt inbördes och topografiskt läge. Mot denna bakgrund dateras
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gravfaltet RAÄ 69 till yngre järnålder. Gravfaltet utgörs av högar och runda 
övertorvade stensättningar. Det är beläget på Gynges ägor nära Skaredasjön.

De två gravfälten med domarringar och kvadratiska stenkretsar, RAÄ 71 a + 
b, söder om Skaredas bytomt bör dateras till romersk järnålder och/eller folk- 
vandringstid.

De övriga gravarna ligger ensamma eller i glesa grupper och bör med sina ofta 
högre terränglägen dateras till den allra äldsta delen av järnåldern eller till 
bronsålder. Det finns inga indikationer på att någon av gravarna skulle här
röra från stenåldern.

Gravfälten ligger centralt i området. Det med högar och övertorvade stensätt
ningar är beläget på Gynges ägor nära gränsen till Skareda. Omedelbart intill 
gravfaltet går vägen mellan de två byarna. Troligen har vägen alltid gått fram 
ungefär här. Detta indikeras av en närbelägen hålväg. De två andra gravfalten 
är också belägna intill hålvägar inte långt från Skaredas bytomt.

Även om de ensamliggande gravarna är mer avsides belägna än gravfalten, 
ligger de flesta i eller i nära anslutning till 1700-talets inägomark. Endast två 
eller tre gravar har utmarksläge.

Gravfalten och ungefar hälften av de ensamliggande gravarna ligger i lägre 
terräng med issjösediment. Sådana sediment med sandiga och grusiga jord
arter finns på nivåer under 240 m ö h. De övriga ensamliggande gravarna 
hittar man högre i terrängen, där osorterad morän är den klart dominerande 
jordarten.
I samband med fornminnesinventeringen 1986 gjordes ett försök att avgränsa 
områden med röjningsrösen inom Gynges, Kliaryds och Skaredas ägor.

Om man bortser från röjningsrösen belägna i det som var åkermark enligt 
1954 års ekonomiska karta, påträffades ca 30 områden med röjningsrösen. 
Dessa varierar i storlek från ett femtedels tunnland till 10 hektar.

De flesta röjningsröseområdena är belägna i moränmarken på nivåer över de 
lägre partier i dalgången som utgörs av issjösediment och torvavlagringar. På 
Kliaryds ägor nära Kliarydsdammen och Kliarydsån finns ett fatal röjnings- 
röseområden i anslutning till nu övergiven torpbebyggelse. Dessa områden 
med röjningsrösen ligger i issjöavlagringar. Stenmaterialet i rösena är av rull- 
stenstyp.

Ett liknande område med röjningsrösen är beläget nära ett lägre område i dal
gången på nordvästra delen av Gynges ägor. Även här förefaller stenmateria
let i röjningsrösena vara av rullstenskaraktär.

Den mesta av dagens åkerjord finns i zonen med issjöavlagringar. Dessa åkrar 
är mycket sand- och grusrika utan steninblandning. I zonen med issjöavlag-

101



ringar har markröjning, utom i ovan nämnda fall, därför aldrig innefattat sten- 
röjning. Detta bör vara anledningen till avsaknaden av röjningssten i denna 
zon. Övrig åkerjord i området är främst belägen på och i anslutning till 
moränryggamas krön. Man har alltså till största delen föredragit att odla upp 
de lättbrukade issjösedimenten. Normalfallet över högsta kustlinjen är annars 
att bruka övre delen av moränryggama vilka oftast utgörs av bra åkerjord.

Många av röjningsröseområdena är belägna i direkt anslutning till det som var 
markerat som åkermark på 1954 års ekonomiska karta. Överhuvudtaget 
verkar det som om röjningsröseområdena är belägna på krönet av de många 
små moränryggar som höjer sig över terrängens mer sanka partier. Röjnings
röseområdena finns alltså främst i samma lägen som dagens åkrar och mesta 
betesmarker över högsta kustlinjen.

De flesta av röjningsröseområdena är belägna intill nu övergiven torp
bebyggelse. I ett fall påträffades ett 6 - 7 hektar stort område intill resterna 
efter Borgafalls gårdsbebyggelse. På en storskifteskarta över Kliaryd 1804 är 
Borgafall markerat som 1/8 mantal (Lantmäterienhetens i Jönköping arkiv, 
Lommaryds sn akt nr 37). Allt tyder på att Borgafall var en självbärande enhet 
innan den någon gång före storskiftet lades under Kliaryd.

Två grupper av röjningsrösen

De röjningsrösen som påträffats inom ovan nämnda områden kan delas in i 
två grupper. Dels låga flacka rösen som är nästan helt övertorvade och/eller 
övermossade. Dels höga monumentala rösen som till större delen är utan 
övertorvning eller övermossning. Den första gruppens rösen överstiger sällan 
6 m i diameter. De är offtast 0,1 - 0,3 m höga. Den andra gruppens rösen kan 
vara upp till 20 m i diameter och över 1 m höga.

Det finns ett samband mellan röjningsrösenas storlek och avståndet mellan 
dem. De små låga och flacka rösena är oftast belägna på ett avstånd av 5 - 10 
m från varandra. De större rösena har betydligt större tomma ytor mellan sig.

Oftast förekommer små flacka röjningsrösen tillsammans med de större och 
monumentala. Denna blandning av olika röjningsrösen är vanlig i anslutning 
till den nu övergivna torpbebyggelsen. Avsides belägna områden med röj
ningsrösen, utan övergiven torpbebyggelse har mycket sällan denna blandning 
av röjningrösen. Den monumentala typen av röjningsröse saknas där.

I många fall verkar det som om röjningsrösena ligger i en cirkel runt en sten- 
röjd yta. En sådan yta är sällan större än 300 - 400 kvadratmeter. Mestadels är 
den mindre, endast 100 kvadratmeter.
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Röjningsröseområden och förhistoriska gravar

I flera fall finns klara rumsliga samband mellan röjningsröseområden och för
historiska gravar. Framfor allt mellan röjningsröseområden och ensamliggan
de rösen och stensättningar med kal stenfyllning. I skogsmarken ca 600 m 
nordnordväst om Gynges bytomt påträffades på en bergskam rester efter en 
stensättning med 5,5 m diam. (RAÄ 216). Stensättningen låg i anslutning till 
två röjningsröseområden med enbart små flacka övertorvade röjningsrösen. I 
närheten av detta komplex finns ett bergskrön med undersökningsområdets 
största fornlämning, en rund stensättning med kal stenfyllning, 18 m i diam. 
(RAÄ 70).
På en moränrygg ca 600 m sydsydväst om Skareda finns en hagmark med tre 
gravanläggningar. Dessa är belägna på ett avstånd av 100 - 150 m från 
varandra. Det är en rund stensättning med kal stenfyllning, ett runt röse och 
ett kvadratiskt röse (RAÄ 72, 76, 77). I hagmarken finns också 500 - 800 
röjningsrösen. De flesta är små och övertorvade även om stora monumentala 
röjningsrösen finns. I röjningsområdet har man även påträffat en lämning 
efter ett sentida torp.
Områden med röjningsrösen förekommer även utanför undersöknings
området. Här skall redogöras för två exempel.

På gränsen mellan Skareda och Gunnarstorp, några hundra meter sydsydväst 
om det röjningsröseområde som omger gravarna RAÄ 72, 76 och 77 finns på 
en morän rygg ytterligare ett område med röjningsrösen (se fig 3). Området är 
ca 1 km långt och 100 - 300 m brett. I området finns några sentida åkerytor 
insprängda, samt rester efter senare torpbebyggelse. Röjningsrösena är mesta
dels 2 - 5 m i diam. och 0,1 - 0,4 m höga samt kraftigt övertorvade. Många 
är emellertid större, upp till 9 m i diam. och 1,2 m höga och utan övertorv- 
ning. Dessa större och kala röjningsrösen ligger glesare än de mindre och 
starkt övertorvade. Inom området har man även påträffat s k hägnadsvallar 
med en sammanlagd längd av 415 m. Dessa hägnadsvallar är uppbyggda med 
samma stenmaterial som röjningsrösena. Vallarna är 1 - 6 m breda, 0,1 - 0,6 
m höga och oftast tämligen övertorvade. Två av hägnadsvallama utgör grän
sen mot den sankmark som omger röjningsröseområdet. Ytterligare två är be
lägna uppe på moränryggen, i rät vinkel mot områdets längdriktning. En av 
dessa vallar ger ställvis ett terrassliknande intryck.

På krönet av moränryggen har ett röse med Ilmi diam. påträffats (RAÄ 
309). I rösets mitt är en grop, rester av kantkedjan syns. Ca 200 m norr om 
röset ligger en röseliknande lämning (RAÄ 308). Denna som är 11 m i diam. 
är helt belamrad med röjningsstenar. Det går därför inte med säkerhet att 
hävda att lämningen är en förhistorisk gravanläggning. Läget på morän
ryggens krön är dock typiskt för en fornlämning av rösekaraktär.

103



XX»* Grans mellan Gunnarstorp 

och Skareda

• Enstaka forhistorisk grav

0 100 200 300 400 500 m

Områdets gräns 

Hägnadsvall 

Recent odlingsyta

Fig 3. Område med röjningsrösen, hägnadsvallar och gravar i Lommaryds sn, 
RAÄ 155 och 309.
Area containing clearance cairns, enclosure banks and graves.

Området är upp emot 20 hektar stort inberäknat de moderna åkerytor som 
tagits upp i det. Över områdets nordligaste del skär idag gränsen mellan 
Skareda och Gunnarstorp. Så har det emellertid inte alltid varit. Enligt en 
karta från 1786 över Skareda (Lantmäterienhetens i Jönköping arkiv, 
Lommaryds sn akt nr 19) kröker sig gränsen på detta ställe så att hela röj- 
ningsröseområdet hamnar på Gunnarstorps ägor. Senare har gränsen rätats ut. 
Denna gränsjustering är intressant då röjningsrösena omedelbart söder om 
den nya gränsen uppvisar en helt annan karaktär än de som ligger norr därom. 
Omedelbart söder om gränsen finns rikligt med röjningsrösen som är upp till 
9 m i diam., 1,2 m höga och helt kala. Norr om gränsen saknas dessa monu
mentala röjningsrösen helt. Röjningsrösena där är 2,5 m i diam., 0,1 - 0,4 m 
höga och kraftigt övertorvade och övermossade. De stora röjningsrösena söder 
om gränsen är glesare belägna än de norr om den.

Ett likande område med röjnignsrösen är beläget på en moränrygg mellan 
Assjön och Redeby i Askeryds socken i Norra Vedbo härad (se fig 4). Området 
som är ca 40 hektar stort är beläget på en höjd av 260 - 270 m ö h. Här finns 
ca 1600 röjningsrösen. Dessa är 3 - 9 m i diam. och 0,1 - 1,0 m höga. Nästan 
samtliga röjningsrösen är helt eller delvis övermossade och/eller övertorvade. 
Röjningsrösena är glesast belägna mot områdets yttre partier.
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Fig 4. Område med röjnings- 
rösen, hägnadsvallar och gravar 
i Askeryds sn, RAÄ 54, 140 och 
171.
Area containing clearance 
cairns, enclosure banks and 
graves.

I röjningsröseområdet vid Assjön har man påträffat ca sex hägnadsvallar med 
en sammanlagd längd av 1500 m. Bredden på vallarna är 2 - 6 m och höjden 
är 0,2 - 0,5 m. De är delvis kraftigt övermossade och övertorvade.

Flera av hägnadsvallarna löper parallellt i rät vinkel mot höjdryggens längd
riktning. Mot ändarna är vallarna otydliga och ställvis förekommer på rad 
liggande röjningsrösen. Dessa på rad liggande röjningsrösen förefaller vara 
rudiment till hägnadsvallar. På två platser tycks hägnadsvallarna överlagras 
av förhistoriska gravar, dels av rösen på gravfaltet (RAÄ 54) och dels av ett 
ensamliggande röse (RAÄ 146). Gravfältet utgörs av ett röse som är 23 m i 
diam. och fyra rösen som är 5 - 8 m i diam.

I röjningsröseområdets västra del är en tydlig odlingsterrass. Området har 
störningar i form av ett fatal sentida åkrar.
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Datering av röjningsrösena

Hur gamla är då de ovan beskrivna röjningsrösena? Många områden med röj- 
ningsrösen är belägna i anslutning till nu övergiven torpbebyggelse. Dessa 
områden är ofta små, inte större än en eller ett par hektar. En begränsning i 
registreringsarbetet var att man avgränsade områden med röjningsrösen, inte 
röjda ytor. Den röjda ytan är ju det resultat som man vill uppnå med röjning
en. Ytan som upptas av röjningsröset är inproduktiv för all slags markanvänd
ning. I röjningsröseområdena finns ofta även obrukbar mark i form av kalt 
berg m m. Den produktiva marken inom röjningsröseområdena omfattar ett 
skiftande antal mindre, oftast inte mer än 10 x 10 - 20 x 20 m stora, röjda ytor 
som är omgivna av röjningsrösen.

Många av de röjningsrösen som finns i anslutning till nu övergiven torpbe
byggelse utgör en klart urskiljbar grupp genom sin monumentalitet och sin 
avsaknad av övertorvning och/eller övermossning. Det finns indikationer på 
att denna grupp röjningsrösen är relativt ung. Dels finns de i princip enbart i 
närheten av dagens åkrar eller i sen tid övergiven torpbebyggelse, dels innebär 
frånvaron av övertorvning att de inte kan vara särskilt gamla. Här kan man 
referera till ett röjningsröseområde, RAÄ 155, på gränsen mellan Gunnars- 
torp och Skareda (se ovan). Norr om den efter 1786 uträtade gränsen finns 
endast låga flacka och övertorvade röjningsrösen. Söder om gränsen är rikligt 
med stora monumentala och kala röjningsrösen som förefaller ha anknytning 
till det sentida torp som funnits i närheten. Om den här typen av röjnings
rösen på detta ställe är äldre än den uträtade gränsen borde sådana röjnings
rösen finnas även norr om denna gräns. Enligt storskifteskartan från 1788 
(Lantmäterienhetens i Jönköping arkiv, Lommaryds sn akt nr 25) finns inte de 
åkrar som man kan se spår av i dag omedelbart söder om gränsen mellan 
Skareda och Gunnarstorp. Dessa åkrar finns emellertid med på laga skiftes
kartan från 1910 (Lantmäterienhetens i Jönköping arkiv, Lommaryds sn akt 
nr 121). På grund av detta kan man dra slutsatsen att de monumentala röj
ningsrösena tillkommit i samband med att man stenröjt för de sentida åkrar
na.
Något som indikerar hög ålder för flacka övertorvade röjningsrösen är det 
rumsliga sambandet med gravar av äldre järnålders- och bronsålderstyp. I de 
ovan beskrivna större röjningsområdena finns rösen och stensättningar med 
kal stenfyllning. Inom röjningsröseområde, RAÄ 171, i Askeryds socken 
ligger ibland röjningsrösena på ett sådant sätt att de bildar rader. Dessa röj
ningsrösen ”växer” ställvis samman till vallar - hägnadsvallar. På två platser 
inom röjningsröseområdet i Askeryds socken överlagras hägnadsvallar av för
historiska gravar. Det mesta talar alltså för att denna typ av röjningsröse- 
områden är mycket gamla och funktionellt och tidsmässigt hör samman med 
gravar av bronsålders- och äldre jämålderstyp.
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Röjningsrösenas funktion

Vilken är då funktionen för röjningsrösen och röjningsröseområden? Att röj- 
ningsrösen har kommit till i samband med röjning för odling behöver väl 
knappast diskuteras. Den småländska moränen är mycket rik på sten. Man 
har i princip alltid tvingats stenröja för att bruka jorden. Men har man sten- 
röjt även för ängsbruk och svedjebruk? Detta finns det inga kända skriftliga 
belägg för (muntlig uppgift av Janken Myrdal).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att röjningsrösena inom undersöknings
området - vilket är beläget över högsta kustlinjen - ligger områdesvis uppe på 
moränryggarna. Många områden gränsar till dagens åkermark och många röj
ningsröseområden har enligt äldre lantmäterikartor varit åkrar under 1700- 
och 1800-talen. Detta gäller framför allt mindre områden, där röjningsrösena 
ofta har monumental karaktär. Rösena är stora och höga, helt utan övertorv- 
ning. Denna grupp av röjningsrösen skiljer sig från de övriga röjningsrösena 
som är låga flacka samt övertorvade och/ eller övermossade. Dessa ligger ofta i 
stora områden utan inblandning av stora monumentala röjningsrösen. I den 
här artikeln beskrivs två sådana områden. Ett om 20 och ett om 40 hektar. 
Röjningsrösena har här direkt synlig anknytning till förhistoriska gravar av 
äldre järnålders- och bronsålderskaraktär. Det förefaller därför rimligt att 
koppla dessa stora områden med flacka, övertorvade röjningsrösen till brons
ålderns eller den äldre järnålderns jordbruk, (innan man med större säkerhet 
kan precisera vad områdena står för används termen jordbruk i mycket vid 
bemärkelse). Det fodras dock omfattande forskning inom ämnet för att nå. 
fram till säkrare tolkningar.

Det bör påpekas att låga flacka övertorvade och/eller övermossade röjnings
rösen så gott som undantagsvis även finns i områden med stora monumentala 
och kala röjningsrösen. Detta indikerar flera skeden av röjning inom samma 
områden.

Genom att studera röjningsrösen på det sätt som beskrivits ovan kan man allt
så finna indikationer på hur landskapet vuxit fram. Stora avsides belägna om
råden med röjningsrösen förefaller utgöra resterna efter ett mycket gammalt 
odlingslandskap, vilket är av stor kulturhistorisk och vetenskaplig betydelse. 
Det är sannolikt att mer djupgående undersökningar av röjningsröseområdena 
kan komma att ge ett väsentligt tillskott av kunskaper om vårt förhistoriska 
samhälle. Inom andra röjningsröseområden kan man se spår efter flera 
perioders jordbruk, bl a senare århundraders torpexpansion.
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Samtidigt utgör dessa stora röjningsröseområden ett problem för kultur
minnesvården. Vi måste betrakta områdena som fomlämningar. Men hur ger 
man dessa fornlämningsområden på ibland över 50 hektar skydd enligt fom- 
minneslagen utan att komma i konflikt med andra samhälleliga intressen? 
Man måste vara beredd på att varken de stora skogsbolagen eller de mindre 
markägarna kommer att acceptera ett totalskydd av dessa områden utan möj
lighet till någon form av ingrepp. Ett normalt skogsbruk med avverkning, 
markberedning och plantering kommer emellertid på sikt att radera ut dessa 
fomlämningar helt och hållet. Man bör därför finna en lösning som innebär 
möjlighet till avverkning och plantering inom röjningsröseområdena sam
tidigt som de enskilda objekten, dvs röjningsrösena, vallarna, terrasserna och 
gravarna skyddas. Ett sådant för fornlämningarna skonsamt skogsbruk bedrivs 
för närvarande med framgång på flera håll, bl a på Gotland. Det bör därför 
vara möjligt att ge dessa stora fornlämningsområden det erfordeliga lagskyddet 
och låta ärendehandläggningen i berörda fall gå den normala gången, dvs via 
länsantikvarien.

Summary

This paper in based on the mapping of selected areas of clearance caims 
within a region 7 km2 in size. The region is located above the postglacial 
maximum in nothem Småland.

The aim of the mapping was in a perspicuous way to throw light in the geo
graphical and functional connection between clearance caim areas and pre
historic burial monuments. A further goal was elucidate the question of why 
the clearance cairns accumulated and how old they are.

In the investigation area clearance cairns are situated in clustern on the 
crest of moraine ridges. A large number of clearance cairn areas are situated 
adjacent to the arable land of today, and according to early survayors’ maps, 
many were occupied by fields in the 18th and 19th centuries. This is mainly 
true of smaller areas where clearance cairns often attain monumental propor
tions; these cairns are large, high and often completelly lacking in turf cover. 
The clearance caims in this group differ from the others which are low, flat 
and often covered by turf or moss. The latter are often grouped together in 
large areas and are not intermixed with larger, monumental clearance caims. 
In this paper two such areas, one 20 and one 40 hectare, are described. The 
correlation between clearance caims and prehistoric graves of Early Iron Age 
and Bronze Age types is directly apparent. It would therefore seem reaso
nable to link these large areas containing flat clearance cairns covered by turf 
with the farming activities of the Bronze of Early Iron Age. (Until the signi
ficance of these areas can be pinpointed with greater certainty, the term 
farming is used in a very wide sense).
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In the two large clearance cairn areas stone embankments - enclosing 
embankments - were encountered. They are built of the same stone material 
as the clearance cairns. At one place in the largest clearance cairn area cairns 
in a row seem to have gradually grown together to form an enclosing embank
ment. At another place a burial cairn appears to be superimposed on an 
enclosing embankment.
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Kopparhantering i 
Riddarhytteområdet

av Lars-Erik Englund

Föreliggande artikel avser inte att kommentera inventeringsresultatet från 
1986 års fornminnesinventering i Västmanland. Artikeln bygger visserligen 
på inventeringen men berör i första hand endast kopparhanteringens lämning
ar i Riddarhyttan och Korphyttan. Båda platserna är belägna i Skinnskatte- 
bergs sockens västra del. Länet kommer att ominventeras fram till och med 
1990, då en länsöversikt med kommentarer till statistiken kan förväntas. Först 
något om kopparframställning och gruvbrytningsteknik.

Fig 1. Riddarhytteområdet i västra delen av Skinnskattebergs sn, med de platser 
som omtalas i texten.
The Riddarhytte area.
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Kopparframställning

Kopparframställning i Sverige går åtminstone tillbaka till 1200-talet. Från 
den tiden vet man någorlunda säkert att koppar tillverkades vid Kopparberget 
i Falun (Lindroth 1955b, sid 55). Undersökningar av sediment i sjön Tisken 
utanför Falun antyder att kopparhantering kan ha kommit igång redan på 
700-talet (Qvarfort 1980, sid 8).

Hela processen, som kan indelas i fem moment - kallrostningen, sulubruket, 
vändrostningen, rostbruket och gamingen - tog minst två månader att genom
föra, vanligen mera. Sulfidmalmen som användes bestod i varierande propor
tioner av kopparkis, svavelkis och ”gråberg”. En bra sulfidmalm innehöll i 
genomsnitt 3 - 6 % koppar.

Restprodukt Processled Produkt

Svavel i Kallrostning j
V

Slagg Sulubruk —►
A'

Skärsten (10 % Cu)

Svavel Vändrostning j
V ^

Slagg Rostbruk —►
_______________ Ar'

Trottsten (40 - 70 % Cu) 
Råkoppar (92 - 95 % Cu)

Slagg Gärning —► Garkoppar (97 - 99 % Cu)

Fig 2. Schema över kopparframställning. 
Scheme showing copper production.

Vid kallrostningen, som genomfördes i stensatta bås, under bar himmel, av
lägsnades svavlet så långt möjligt. Det avgående svavlet reagerade med luft
fukten och bildade svavelsyra. Stanken som uppstod gjorde att man ibland, i 
varje fall vid kronobruken, rostade malmen redan vid gruvan eller på andra 
platser som låg en bit från gård och täppa. En sådan plats finns t ex på 
stranden norr om Nya Kopparverket. Marken är här alldeles svavelgul och 
på den döda markytan växer ingenting.

När man rostade lades först långsmal kluven ved i gropens längdriktning. 
Ovanpå veden lades den bokade malmen som täcktes med malmsylta eller 
sand. Efter tandningen tog det 2-8 veckor att rosta malmen. Variationen i tid 
berodde på mängden malm, bränslet och väderleken. En effekt förutom att 
svavelhalten minskade var att malmen ökade i volym.
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Den rostade malmen smältes sedan i suluugnen och man erhöll slagg och 
skärsten. I den senare hade malmens koppar koncentrerats. I skärstenen fanns 
nu omkring 10 % koppar. De huvudsakligaste föroreningarna i skärsten be
stod av järn (ca 60%) och svavel (ca 25 %).

Vändrostningen gjordes i likhet med kallrostningen i stensatta bås med öpp
ning i ena kortsidan. Över vändrostningsbåsen fanns, åtminstone i senare tid, 
någon typ av takkonstruktion eller som vid Nya Kopparverket särskilda vänd- 
rosthus, för att skydda den känsliga processen mot regn och snö. Skärstenen 
slogs först i små stycken och under röstningens gång flyttades skärstenen från 
bås till bås efterhand som den blev fattigare på svavel och krävde högre 
temperatur. Efter den sista elden, vanligen den femte, och efter 5-6 veckors 
röstning fördes det färdigrostade verket till råkopparugnen.

Rostbruket innebar således en ny smältning i ugn. Förutom råkoppar med en 
kopparhalt omkring 92 - 95 % koppar erhölls också slagg och trottsten. Den 
senare var närmast en på koppar rik skärsten eller en svavel rik råkoppar, som 
inte sällan rostades på nytt. Trottstenens kopparhalt varierade kraftigt, van
ligen mellan 40 - 70 %. Som flussmedel i rostbruket användes kvarts, bekant 
bland bergsmännen som flintsten, som underlättade järnets förslaggning.

För att fa kopparen ännu renare och smidbar, omsmältes den i garhyttan 
under stark syretillförsel. Garkopparen, som bestod av 97 - 99 % koppar, var 
praktiskt taget kemiskt ren och de föroreningar som förekom utgjordes av guld 
eller silver. Garkopparen var således slutprodukten som man handlade med 
eller exporterade. (Lindroth 1955 b.)

Det bör också påpekas att man på äldre och mindre kopparframställnings- 
platser i princip har använt den ovan beskrivna metoden, dock med den skill
naden att man kallrostat och vändrostat i samma grop/gropar, samt att ugnen 
byggdes om, härdrummet gjordes mindre, från sulubruk till rostbruk (Nilsson 
1986, sid 122). I Riddarhytteområdet finns bevarade lämningar efter både 
äldre och yngre kopparframställningstekniker.

Gruvbrytningsteknik

Den äldsta gruvbrytningsmetoden var tillmakning eller eldsättning. Man reste 
ved av en viss dimension mot bergväggen och tände på. Hettan gjorde berget 
sprött och lätt att bryta. De äldsta gruvorna utgjordes av dagöppningar, hålor 
eller sänkningar i berget.

Efter hand infördes s k stockverksbrytning och pallbrytning. Stockverksbryt- 
ning infördes i Falu koppargruva förmodligen redan på 1500-talet, och före-
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Fig 3. Dagöppning i Herrgruvan på Höjdgruvefaltet, beläget mellan Myrbacks- 
faltet och Hans Urbanssons Elt. Foto L-E Englund.
Mine shaft.
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kom med säkerhet på 1600-talet. Pallbrytning infördes 1760 (Lindroth, 1955 
a, sid 4720). Stockverksbrytningen utgick från en dagöppning eller ett centralt 
schakt mitt i malmkroppen. Från centralschaktet drev man in en eller flera 
fältorter i olika riktningar, som efter ett mindre antal meter förgrenade sig i 
flera faltorter. I änden på dessa bröt man ut håligheter, rum, till en storlek 
som fortsättningsvis inte skulle äventyra säkerheten. Man lämnade bergpelare 
och väggarna mellan rummen så att rasrisken skulle minimeras. När den an
trädda nivån var utbruten sänktes huvudschaktet 10-12 meter och proce
duren med faltorter och bergrum gjordes om igen på den nya nivån. Bryt- 
ningsmetoden hade dock den olägenheten att allt gråberg måste upp ur gruvan 
och att kanske hälften av malmen måste lämnas kvar i bergfästena. Den var 
oekonomisk jämfört med senare brytningsmetoder.

Pallbrytning var en bättre men något senare införd brytningsmetod. Den kan 
indelas i två huvudtyper, takbrytning och golvbrytning. Takbrytning tillgick 
så att man från ett centralschakt eller schaktvägg i en dagöppning eller ett 
bergrum, indrev en faltort i malmstreckets riktning. När man kommit en bit 
in i denna ort - pallgång - påbörjades en ny pallgång omedelbart ovanför den 
förra. När denna blivit några meter djup påbörjades ytterligare en ovanför den 
förra osv till en sammanlagd höjd motsvarande 8-10 pallgångar, eller flera. 
Pallgångarna, som var 2-3 meter höga, bröts sålunda samtdigt när arbetet var 
i full gång, men deras innersta delar befann sig hela tiden på olika avstånd 
från centralschaktet. Golvbrytningen tillgick på liknande sätt fast med den 
skillnaden att man bröt den nya pallgången i golvet på den föregående i stället 
för i taket. Pallbrytningen medförde att all malm kunde brytas och uppfordras 
och det mesta av det ofyndiga gråberget lämnades nere i gruvan. Metoden an
sågs vara den bästa ända långt in på 1800-talet.

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet infördes de modernare 
metoderna takbrytning med igensättning, tvärbrytning, magasinsbrytning och 
skivbrytning, till en början i Lerklockan och Persgruvan, efterhand även i de 
andra gruvorna i Riddarhytteområdet. Dessa moderna brytningsmetoder är 
mindre intressanta ur antikvarisk synpunkt och beskrivs därför inte närmare i 
detta sammanhang.

Första gången som borrning och krutsprängning användes i Sverige lär ha 
varit i Nasafjäll på 1630-talet. Första gången som krut användes i Riddar- 
hyttan var 1690 och då endast i nödfall om gruvveden tog slut till skärp
ningarna i Korphytte- och Kärrbobergen, (Kopparverket hade nämligen inte 
egen skog). Efterhand blev krutet allt vanligare även om tillmakning förekom 
ända in på 1800-talet. Man brukade spränga om dagen och eldsätta om 
natten. Trots allt skötte tillmakningsbrasorna sig själva sedan de blivit tända. 1 
Riddarhytteområdet introducerades nitroglycerinet 1867 och dynamiten 
1868.
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Fig 4. Vattenhjul med stånggångar från omkring 1690 (efter Sundholm, 1911). 
Water wheel with rod-runs from approximately 1690.

När gruvorna blev så djupa att dagsljuset inte räckte till användes bloss och 
senare gruvlampor. 1783 föreslogs i ett betänkande att rovoljan skulle ut
brytas mot silltran. Den senare var bara hälften så dyr att framställa. Så små
ningom infördes talgljus och efter 1865 astralolja i lampor. Gasolja infördes 
1868 och karbidlampor i början på 1900-talet.

Vatten- och berguppfordringen krävde särskilda anordningar. I äldsta tider 
östes gruvhålen läns för hand. Det brutna berget bar man upp på bårar eller i 
laggfat. I och med att gruvorna blev djupare infördes handdrivna pumpar. 
Tramppumpar omtalas på 1690-talet. Hästvinden och vattenkonsten an
vändes i Riddarhytteområdet under första hälften av 1600-talet. I början av 
1630-talet anlade Hans Urbansson, dåvarande ägaren av Kopparverket, en 
vattenkonst vid Kanntalsgruvan av 150 alnars längd. Simon Funck byggde 
senare ytterligare ett konsthjul med stånggång till Hedningagruvan.

Fram till 1750-talet förefaller berguppfordringen huvudsakligen ha gjorts med 
handvind eller hästvind. När man länsade Storgruvan på 1870-talet hittades 
en handvind som på grund av ras blivit kvarlämnad. Valsen utgjordes av en
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Fig 5. Hästvind vid Nya Kopparbergs gruvor, Västmanland (efter Tham, 1943). 
Teckning F Boberg.
Horse-gin at the Kopparberg mines.

trädstam och i stället för vev hade man låtit ett lämpligt antal grenar sitta 
kvar. Den till vinden hörande linan var hopvriden av björkvidjor. En stor 
nyhet var införandet av hakspelet som med omkopplingsmöjligheter av linan 
kunde betjäna två eller flera gruvor. Hakspelets kapacitet var ungefär åtta 
tunnor berg i timmen från 50 meters djup. 1 Riddarhytteområdet uppfördes 
det första hakspelet vid Östergruvan 1758. På Bastnäsfaltet kan man fortfaran
de beskåda ett sägenomspunnet hakspel som för närvarande måste anses vara 
en av de största sevärdheterna i Riddarhytteområdet. (Carlborg 1923, sid 197 
-206).
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Fig 6-7. Interiör från hak- 
spelet i Bastnäs. Foto L-E 
Englund.
Interior views of the winding 
house.
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Några historiska data

I fogden Raven von Barnekows redovisning av skatt till Albrekt av Mecklen
burg, 1366 - 67, upptages Skynzekkeberge med en skatt av 3 1/2 fat järn. 
Detta är första gången vi möter Skinnskatteberg i de skrivna källorna. Riddar- 
hyttan nämns första gången 1498 då en ”olaff jönsson paa ryddarehytthen” är 
i Arboga för att sälja en silversked. Händelsen är omtalad i Arboga tankebok 
(Bark 1974, sid 132). Korphyttan möter vi första gången i 1551 års skattelängd 
(Carlborg 1923, sid 142).

Den äldsta hyttplatsen i Riddarhytteområdet som vi känner för närvarande är 
en kopparhytta vid namn Munkhyttan. Om denna skriver Grau: ”Men det är 
besynnerligen märkvärdigt, att straxt vid strömmen, som faller ur Nedre Skär
sjön till Skärviken här i neigden omkring Grufvorna, fmns teckn efter en 
gammal smältugn, i hvilkens öfwerlefvor sedermera är uppväxt en tjock fura 
hvilken längst för detta blifvit afhuggen, men stubben, som af samma träd nu 
står qwar, visar att trädet wäl haft 300 års ålder” (Grau 1754, sid 362). Att det 
verkligen är Munkhyttan det rör sig om bekräftas av Johan Bergström. An
gående Riddarhyttans ålder säger Bergström i sin avhandling: ”Med förbi
gående av andra vittnesbörd torde det vara tillräckligt att som bevis anföra en 
kopparhytta Munkhyttan, som i en nedriven smältugn kan uppvisa en stubbe 
efter en fura av den största möjliga omkrets, som tyder på en ålder av 300 år. 
Bredvid denna finner man en jättegryta” (Bergström 1790, sid 5). Upplys
ningen om jättegrytan talar om för oss att platsen för Munkhyttan var be
lägen i den övre delen av det Nya Kopparverket som togs i drift 1819. Jätte
grytan fmns fortfarande kvar medan lämningarna från den äldsta hyttan för
svunnit under de yngre lämningarna. Om Graus och Bergströms uppgifter 
stämmer kan man räkna med att en kopparhytta fanns på denna plats senast i 
början på 1400-talet. Var malmen kom ifrån är obekant men troligen med båt 
från norra sidan av Nedre Skärsjön där sulfidmalmsstråken är belägna.

Var i Riddarhyttan den äldsta hyttplatsen låg är också obekant, men giss- 
ningsvis fanns den under Hans Urbanssons kopparhytta, uppförd omkring 
1620, endast ca 200 m öster om Hedningagruvan. Även denna äldsta hytta, 
som åtminstone går tillbaka till 1400-tal, bör ha varit en kopparhytta. Slut
satsen kommer av att namnet Riddarhyttan var känt på 1400-talet. Med 
Riddarhyttan avses i detta sammanhang området omkring den nu rivna herr
gården och inte det två km söder därom belägna samhället med samma namn. 
Hans Urbanssons fält och de nordöst härom liggande Myrbacks- och Korp- 
hyttefälten innehåller omväxlande järn- och kopparmalmer. Märkligt nog har 
ingen järnhytta funnits i detta område med kopparhyttor kring herrgården. 
Man får onekligen känslan att det är kopparhanteringen som satt sin prägel på 
Riddarhyttan. De närmast belägna järnhyttorna var Lienshyttan, Korphyttan,
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Lerkulan samt Skilå nedre och övre hyttor, samtliga belägna ca 2 km från 
herrgården, dvs där det förmodade äldsta Riddarhyttan låg.

Ett tillfälle att få veta mera om kopparhyttan vid herrgården gick forskningen 
förbi samma år som inventeringen genomfördes där. Då drogs en kabel 
igenom den förmodade hyttplatsen, utan att antikvariska undersökningar 
företogs.

Angående gruvorna i Riddarhyttan framhåller man i 1737 års bergmästarrela- 
tion att: ”på den tracten, der desse grufwor ligga, i många hundrade år arbete 
warit giort, det synes mycket troligt; så i anseende till det stora antal af 
grufwor, som der finnes, samt de widlöftiga gråbergswarpen som i synnerhet, 
att berörde warp med en tämelig myckenhet matjord eller svartmylla äro 
öfwertäckte, hwaruppå icke allenast nu för tiden stora trän finnas stående; 
utan och förruttnade stubbar efter fullkomliga furor, hwilka för många år 
sedan borthugne och nedfälte blifwit” (Carlborg 1923, s 142).

Relationen visar, enligt Carlborg, att bergsbruk idkades i ganska betydande 
omfattning vid Riddarhyttan redan under medeltiden. Hanteringen blomst
rade till mitten av 1500-talet. Skinnsäckeberg, som var det ursprungliga 
namnet, räknades till järnbergen och de därtill hörande hemmanen låg under 
järnstadga, dvs erlade sina utskylder i form av järn. Vid denna tid tycks det 
dock finnas ett visst överskott av järn på marknaden, varför Gustaf Wasa in
griper och söker leda in bergsbruket på andra banor. Bland annat förordar han 
ökad utvinning av koppar (Carlborg 1923, s 1421).

Den gruva som idag kanske tilldrar sig det största intresset är Hedninga- 
gruvan. Den omtalas i prästrannsakningarna som mycket gammal. När bryt
ningen återupptogs på Funcks tid fann en dräng en pung med pengar i botten 
på gruvan: ”Thetta gamla myntet, ett slag, medh munk-M och erona och 
andra slag geth ett ansichte, och en Crona ther uppå, som vij intet annat ser, 
är funnet Åhr 1664 uthi en gammal urminnes Koppargruffwa then the kalla 
Hedningzgruffwa, Hwilken gruffwa Hr Arendatoren Simon Funck haffwer 
Låtit uptagha. Och enär de kommo wijdh pass otta famnere nedher i gruffwa, 
ther fan en aff hans gruffdränger uthi sielffwa gruffwan, en rutin pung intet 
annat han kunde merkia, än han war uthafflädher, Men höltz intet så mycket 
ihop at han fick tag ha uthi honom, uthan de fa penningar, som wore uthi 
honom, slank undan wijdh gräffwande hijt och tijt, så att gruffdrängien medh 
mödha kunde upleeta 6 eller 8 stycken ther af, Och at thenna gruffwa haffwer 
warit mycket gammal, synes theraff, at stoora gambla och tjocka Biörkar 
haffwa växt ther öffwer”. Mynten har vid ett senare tillfälle daterats till 
perioden 1360- 1520 (Bark 1974, s 130ff).
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Korphyttan

Korphyttan med det närliggande Korphyttefältet ligger i Skinnskattebergs 
bergslag i Skinnskattebergs socken. Den nu avhysta gården, med namnet 
Korphyttan, låg strax norr om vägen mellan de båda samhällena Riddar- 
hyttan och Skinnskatteberg. På Korphyttans ägor finns tre hyttplatser, alla be
lägna vid Bjursjöbäcken, som rinner från Bjursjön i norr till Ämthyttesjön i 
söder. Korphyttans marker ligger kring bäckens övre lopp.

Korphyttans gamla tomt har, av tillgängliga kartor att döma, varit belägen på 
samma plats åtminstone sedan 1696. Idag består inägomarken av två, möj
ligen tre synliga husgrunder, jordkällare och igenväxande odlingsytor med röj- 
ningsrösen. Här har också funnits en skvaltkvarn efter vilken man fortfarande 
kan se spår i form av en fördämningsvall i bäcken.

Vad namnet Korp- i Korphyttan (och även Korpgruvan och Korphyttefältet) 
syftar på eller betyder är oklart. En korp kan vara både en fågel och ett red
skap. Hernfrid Bark har föreslagit att Bene Henrici Korp, biskop i Västerås 
1383 - 94, skulle ha varit ägare till den första hyttanläggningen. Barks an
tagande kan vara förklaringen till att hyttan inte finns upptagen i 1540 års 
jordebok, eftersom ägaren i så fall kan ha tillhört det andliga frälset. Från och 
med 1551 är Korphyttan med i skatte- och mantalslängdema (Carlborg 1923, 
sid 142). Rötterna bakåt i tiden är således något oklara.

Genom Simon Funck införlivades Korphyttan med Riddarhytte bruks 
domäner under 1600-talets senare del. På en lantmäterikarta av år 1696 fram
går följande: ”1/2 skattehemman Korphytte kallat. Åkren av mo och sand, 
dess utsäde årligen 1 39/56 tunneland. Hö, som är merendels hårdwall, kan 
blifva 13 1/2 lass. Skogen består af Tall och Björk. 2ne torp på desse ägor” 
(Bark 1974, sid 165). År 1700 anslogs Korphyttehemmanets skog till koppar
verket, sedan ägarna befriats från skyldigheten att blåsa tackjärn (Carlborg 
1923, sid 158). Den ena torpet blir senare konstvaktarbostad vid Fortgruvan, 
varom senare omtalas.

De tre hyttplatsema beskrivs i det följande från norr till söder. Vid Bjursjö- 
bäckens utlopp ur Bjursjön ligger en kopparframställningsplats, bestående av 
en hyttruin, två slaggvarp, en rostgrop och en dammanläggning. Hyttruinen är 
kvadratisk, i form av ett kallmurat bottenfundament med rester av ett härd
rum i fundamentets västra del. På östra sidan om bäcken, mitt emot hytt
ruinen, finns ett slaggvarp. Intill och norr om hyttruinen ligger ytterligare ett 
slaggvarp. Båda varpen innehåller kompakt, brunröd kopparslagg. Några m 
nordväst om hyttruinen är en rostningsgrop. Den har övertorvade stensatta 
väggar och omges av en vall. Vid provstick framkommer kolrester och eld- 
påverkad sten. Vid bäckutflödet ur sjön ligger en fördämningsvall. En äldre 
igendämd bäckfåra finns öster om det östligaste slaggvarpet.
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Fig 8. Fomlämningssituationen utmed Bjursjöbäcken. 
Ancient monuments along Bjursjöbäcken Brook.
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Fig 9. Hyttruinen omedelbart söder om Bjursjön. Foto L-E Englund. 
Ruins of copper-works. Foto L-E Englund.

Cirka 600 m nedströms sjön och närmast gårdsplatsen är resterna efter en 
annan kopparframställningsplats, sämre bevarad än de förra. Denna ligger 
också på västra sidan av bäcken och består egentligen bara av ett slaggvarp, 
skadat genom täktverksamhet. Centralt i området finns ett antal mycket stora 
slaggstycken samt några större eldsprängda stenar, möjligen utvisande platsen 
för hyttan. 1 bäcken uppströms finns två fordämningsvallar varav åtminstone 
den ena måste ha tillhört en senare sk valtkvarn. På östra sidan av bäcken har 
åkern gått fram ända mot stranden, varför det idag är omöjligt att utan närma
re undersökning fastställa om där finns hytt- eller andra byggnadsrester. I 
södra kanten av slaggvarpet går en sämre brukningsväg.

Ytterligare ca 80 m nedströms ligger resterna efter den mycket välbevarade 
järnhyttan. Området är minst 85 x 45 m stort och det består av en hyttruin, ett 
slaggvarp, en byggnadsrest och ett område med kol och sot i markytan. Den 
mycket välbevarade hyttruinen ser idag ut som en jordkulle, 7 m i diameter 
och intill 3 m hög. Centralt är en hyttpipa. Söder härom ligger slaggvarpet, 
innehållande typiska blågröna silikatslaggstycken. 1 anslutning till och nord
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väst om hyttruinen finns en byggnadsruin i backsluttningen, ingrävd, stensatt, 
enrummig. De kallmurade väggarna kvarstår till en höjd av 1,6 m. Marken i 
området norr härom är kraftigt kol- och sotbemängd, möjligen anvisande 
platsen för ett kolhus.

Järnhyttan i Korphyttan nedblåstes antagligen 1690 eller möjligen något år 
tidigare. Enligt en uppgift i Riksarkivet heter det: ”1690, den 22 oktober. 
Resolution på Bergmästarens Petter Schönströms insinuerade ärender, hwar- 
medelst denne hytta utdömes, samt Bergsmännen tillåtas inbruka sig uti Hög
fors Hyttan" (Regist: pag: 1059).

En annan notis från den 18 november 1659, berättar att Korphyttan "fått två 
års frihet för tagen skada af wådeld” (Regist: Fol: 253.2, Riksarkivet). Det var 
vid denna tid eller något tidigare som Olof Hising bedrev sina kopparfram- 
ställningsförsök vid Korphyttan. Hising var borgmästare från Köping och en 
av traktens förnämsta bruksidkare. I början av 1650-talet upptog han den ena 
av tre gamla gruvor i Korphyttefältet, troligen den som sedermera fick namnet 
Hisingsgruvan, som då inte sedan ”urminnes häfd warit i bruk och ingen wett 
dhess beskaffenhet”. Hising och hans kompanjon bergsfogden Anders 
Hindricksson kunde konstatera att i gruvan ”fans ingen malm på botnen 
uthan war som een Qvast stengt”, dvs kopparmalmen var insprängd i fina 
kom. Malmen försökte de smälta vid Korphyttan. Framgången uteblev och 
snart övergav de hela företaget (Carlborg 1923, sid 154).

Om alla kopparframställningsplatsema i Bjursjöbäcken haft med denna för
söksverksamhet att göra kan givetvis inte sägas utan närmare undersökning. 
Det finns heller ingen omedelbar förklaring till varför man i så fall bedrev för
söksverksamhet på flera platser. Här måste man, i alla fall tills vidare, hålla 
möjligheten öppen att det också kan röra sig om äldre anläggningar.

Tideström, som observerat kopparslaggen i Korphyttan, lämnar också följan
de intressanta upplysning i sin beskrivning av Korphyttefältet: ”Wid Korp
hyttan finns såväl kopparslaggvarp som lemningar efter kopparmalmsuppslag 
der malmstuffer anträffats liknande detta fälts kopparmalmer” (Tideström 
1907).
Gruvorna inom Korphyttan utgöres i första hand av de som tillhör Korp
hyttefältet i Riddarhytte malmfälts stora centrala stråk. Därtill kommer 
Stripagruvorna inom ägofigurens södra del samt diverse gruvhål spridda inom 
området.

Korphyttefältet utgjorde ett eget gruvfält fram till 1790, då det kom att till
höra Riddarhytte Odalutmål fram till detta sonades 1983. Fältet består av ca 
tjugo gruvhål och ett sextiotal skärpningar. Det äger koppar-, blodstens- och 
svartmalmsgruvor samt några kalkstensskärpningar. När man började bryta 
detta fält är höljt i dunkel, men några tidsbilder finns bevarade.
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Fig 10. Gruvor, skärpningar och anledningar vid Korphyttefaltet. 
Traces of fire-setting.

Hisingersgruvan. Kopparmalmsgruva som betraktades som mycket gammal 
redan på Simon Funcks tid, dvs på 1650-talet. Malmen ansågs fattig och bryt
ningen avstannade ganska fort (Carlborg 1923, sid 154). Gruvan är idag 35 m 
lång, 4 - 8 m bred och 1 - 3 m djup till vattenytan. I den nordöstra änden, 
samt på två ställen utmed den sydöstra långväggen, kan man se spår efter till- 
makning. Intill och sydväst om gruvan är skrotstenen kraftigt röd - till gul
bränd. Möjligen har man här gjort en första röstning av sulfidmalmen för att 
driva svavel ur kopparkisen. Färgen och strukturen på skrotstenen kan också 
ha uppkommit vid tillmakningen. 1842 - 43 gjordes nya försök att utvinna 
malm ur gruvan. Det första året konstaterades att: ”uti denna grufva äro på 
väggarna och vestra delen några skatt gjorda, hvari syntes malmstrimmor, 
men i anseende att komma åt botten måste en körvind uppsättas för att 
dermer uppfrakta den betydliga bergmassa, som blifvit nedkastad”. Från det 
andra året får vi veta: ”att grufvans botten rengjordes till hälften och på 
hvilken sprängningsförsök anställdes, der små koppargnister syntes sittande i 
svafvelkis och kvarts”. Gruvan var 18 m djup och den övergavs på grund av
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Fig 11. Tillmakade delar av Hisingersgruvan på Korphyttefaltet. Foto L-E Eng
lund.
Fire-set open mine in the Korphytte field.

Fig 12. Funkgruvan med ingång till tillmakad ort som leder till Bjursjöbergs- 
gruvan. Foto L-E Englund.
Funk mine with the entrance to a fire-set gallery leading to Bjursjöberg mine.
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att den var mycket vattensjuk (Tideström 1907). Öster om Hisingersgruvan 
ligger ett par skärpningar som troligen också är tillmakade.

Funckgruvan. Kopparmalmsgruva. Borde rimligen vara en av de tre gruvorna 
som Simon Funck bearbetade omrking 1650, vilket dock inte uttryckligen 
säges i någon källa. Upptogs ur ödesmål 1767 då Kopparverket började få 
problem med länshållningen i Myrbacksgruvorna. Gruvan var då 3,2 m 1, 2 m 
br och 5,3 m dj. 1768 inställdes arbetet men återupptogs igen 1777 då en ”ort 
till 7,6 m indrefs”. Arbetet fortsatte under påföljande år och gruvan anteck
nades då vara 18,4 m 1 ”med en liten malmtillgång vid södra väggen”. Vi får 
också veta att ”denna grufva är med en 19,3 m lång ort sammandrifven med 
Stora Bjursjöbergsgruvan. Sistnämnde ort visade i början litet kopparmalm 
efter södra väggen, men aftog och var ej vidare lönande att gå efter” (Tide- 
ström 1907). Den ort som ovan omtalas finns fortfarande kvar.Den är inrasad 
men man kan fortfarande se tillmakade ytor, dels där orten börjar i Funck
gruvan, dels i botten av ett inrasat parti mellan gruvhålen. 1986 var Funck
gruvan ca 45 m 1, 3 - 15 m br och vattenfylld i SV delen.

Långgruvan. Svartmalmsgruva, 33 m 1 och 3 - 6 m br, varom vi får veta 
följande av Tideström: ”ödelagd...finnes upptagen på 1765 års grufkarta. An
lagd på ett två m bredt nordpolsdrag i SV delen af grufvan och på ett sydpols
drag i NÖ delen. Kompassdragen äro starka och markerade med vändpunkter. 
Grufvan är belägen strax invid Bastnäskonsten och är ungefär 8 m djup. 
Malmen vid sydpolsdraget visar sig något fattigare än vid nordpolsdraget...” 
(Tideström 1907).

Alldeles i närheten av Långgruvan är ett fundament (ett vändbrott) till stång
gången, som gick mellan polhemshjulet S om Lortgruvan och hakspelet på 
Bastnäsfaltet. Avledningen gick mot Lerklockan på Morbergsfaltet. Ruinen 
till vattenhjulhuset finns fortfarande kvar. Denna är ca 20 x 10 m stor och 5 m 
hög. Väggarna är i nedre delen byggda av tuktad gråsten och i övre delen av 
slaggtegel. Invändigt finns en hjulgrav som hyst ett ca 10 m stort vattenhjul. 
Lagerstenarna finns fortfarande kvar. Gården här intill är den s k konstvaktar- 
stugan. Den nuvarande ägarens far och farfar var båda konstvaktare.
Utanför odalutmålet, S om Korphyttan, ligger Stripafältet. Dess största gruva. 
Stora Stripagruvan, var vid 1637 års bergmästarrelation ”ungefär 13 famnar 
djup och haver icke varit uppe i 33 år”. 1656 fanns där tre hästvindar för 
berguppfordring och en hästkonst. 1663 inrättades sannolikt en vattenkonst 
och 1689 låg gruvan öde på grund av brist på vatten till konsten. Den var då 
10 famnar lång och 5 famnar bred och kunde ”makas till 6 å 7 stavrum vid 
varje tillmakning”. Sannolikt i samband med att Korphyttan nedlades deltog 
bergsmän från Korphyttan i malmbrytningen till försäljning åt hyttor i 
trakten, men 1703 nedlades brytningen tills vidare. 1709 upptäcktes Strip- 
mossgruvan, eller Lilla Stripa som den sedermera kom att heta. Fram till 1737
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skedde malmuppfordringen med handbårar då en handvind inrättades. En 60 
famnar lång vattendriven konst uppsattes 1767. Den välbevarade hjulgraven 
till denna ligger en bit nedströms i bäcken. Brytningen upphörde strax där
efter och hela Stripafältet låg öde fram till 1874 då Riddarhytte bruk läns- 
pumpade Stripagruvan och brytningen fortsatte (Carlborg 1923, sid 192 0-

Något som sällan omtalas i litteraturen är de försvarsarbeten som utfördes vid 
gruvorna. I avsikt att försvara den brytningsrätt man var i besittning av, var 
man tvungen att visa att gruvan inte var nedlagd även om den för tillfallet och 
i avvaktan på bättre konjunkturer, inte bearbetades. Detta gjordes bl a med 
hjälp av kvadratiska eller rektangulära stenkistor, s k försvar, med en höjd av 
vanligen 0,5 m, som regel mycket välgjorda av kallmurad skrotsten. Varje år 
byggdes något på försvaret. I vissa fall byggdes flera försvar intill varandra. I 
några fall fanns försvar men inga gruvhål, t ex inom Väggruvans utmål på N 
Skilåfaltet där det fanns fem försvar och en mindre skärpning eller jordrym
ning, men inget gruvhål. Försvarsbyggandet verkar ha pågått fram till om
kring 1920 då det ersattes med försvarsavgifter.

När man började bygga försvar är mera oklart. I en kunglig förordning av år 
1741 lämnas dock sådana uppgifter att det klart framgår att om inga försvars
arbeten utfördes vid gruvan kunde denna inmutas av någon annan (Boethius 
1985, sid 129).

Totalt observerades ett hundratal försvar i samband med fornminnesinvente
ringen, huvudsakligen belägna i Riddarhytteområdet. Gropförsvar lär också 
finnas enligt folk från orten men något sådant blev aldrig förevisat för oss som 
inventerade.

Lerkulan

Vid Bjursjöbäckens nedre lopp ligger den lilla byn Lerkulan. Här ligger läm
ningar efter en kraftigt förstörd kopparhytta. Den är registertekniskt uppdelad 
på tre slaggvarp, varav två är belägna på bäckens sydvästra sida. En förmodad 
hyttrest påträffades i det 80 x 50 m stora områdets norra del. Den av mark
beredning skadade anläggningen var ca 5 x 5 m och intill 0,5 m hög. Resterna 
av en stenfot är synlig i södra hörnet. I ytskadorna fanns skörbränd sten, kol, 
sot, slagg, glimmerskiffer och lerstycken från ugnsinfodringen. Något hundra
tal meter söder om Kopparhyttan, har det också funnits en järnhytta och en 
stångjärnshammare.
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Fig 13. Hjulgrav i Bjursjö- 
bäcken söder om Stripa- 
gruvoma. Foto L-E Eng
lund.
Wheel pit.

Fig 14, nedan. Försvar på 
Väggruvans utmål, norra 
Skilåfaltet. Foto L-E Eng
lund.
Annual rent in area 
worked by.

129



y —i
f/ /.

Fig 15. Karta från 1666, visande dåvarande Riddarhytte herrgård, Koppar
hyttan, Hedningagruvan m fl gruvor samt stånggångamas belägenhet. Foto K 
Eriksson, Riksarkivet.
Map showing what was previously Riddarhytte manor house, Kopparhyttan 
Hedninga mine, other mines and the position of rod-runs.

Riddarhyttan

De äldsta uppgifterna om kopparhanteringen i Riddarhyttan är vaga och frag
mentariska. Den kontinuitet i kopparframställning, som man kan fdlja i de 
skrivna källorna från och med 1620, rör Kopparbruket eller Kopparverket 
som det sedermera kallades. För de första tio åren framgår inte klart var 
hyttan var belägen, men från och med 1630 torde det vara platsen intill och 
Sö om herrgården som avses. 1636 tillverkades 211 skeppund (32 ton) koppar, 
den högsta kända produktion som nåddes under 1600-talet. 1639 byggdes en 
garugn efter tillstånd av drottning Kristina. Dess läge är oklart. Statens 
kopparpolitik vid denna tid gick annars ut på att låta all koppar garas och för-
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ädlas vid Säters nyanlagda kopparverk. Transportförhållandena från Riddar- 
hyttan till Säter var dock inte de bästa.
Med nya intressenter och en ny framställnigsmetod påbörjades byggnads
arbetena på ett nytt kopparverk 1690. Detta var beläget N om herrgården och 
bestod av tre smältugnar, en kopparugn och en garhytta. Med flyttningen av 
verket vann man fördelen att de nedre fallen i bäcken enbart kunde nyttjas till 
gruvkonsternas behov. Efter några svåra år påträffades 1696 Götgruvan på 
Myrbacksfältet med sina uthålliga och regelbundna malmförekomster. 
Landets förnämsta konstmästare Kristoffer Polhem kallades för att bygga 
anordningar för berg- och vattenuppfordringen. 1712 påträffades Öster
gruvan, som till en början gav lite malm men som med tiden skulle bli den 
mest uthålliga av alla gruvorna på Myrbacksfältet. Bristen på sakkunnig led
ning gav dock låga produktionstal under många år.
En ny epok kan sägas ha börjat omrking 1750 då den tidens ledande fackmän 
bistod med råd till kopparverkets ledning. Mań började utreda malmför
hållandena, gruvdriften förbättrades och man höjde effektiviteten i momenten 
skrädning, vaskning och smältning. Problem fanns också, t ex bristen på drift
vatten, kopparprisets nedgång på 1770-talet och de otillräckliga skogstill
gångarna. De första försöken med rationell skogsvård hade inletts några år
tionden tidigare. Men omkring 1750 började man med fältorter att klarlägga 
huruvida de olika gruvorna i Myrbacksfältet tillhörde samma malmstreck 
eller inte. Malmskrädningen förbättrades och sållsättning på gruvbackarna 
företogs. Vad gäller träkolskonsumtionen kunde denna nedbringas 30 % 
genom vissa årtgärder. Ett nytt maximum i produktionen nåddes 1755 med 
289 skeppund koppar. Efter en ny svacka i produktionen nåddes ännu en 
topp 1785 med 355 skeppund.
Vid sekelskiftet (1800) hade man kommit därhän att vattnet från Övre Skär
sjön inte räckte både till Kopparverket och till uppfordringen vid Myrbacks- 
faltet. All malmuppfordring måste ske med hästvind. Vattenkonsterna an
vändes uteslutande till länsning. Gruvorna kunde trots detta inte hållas läns 
mer än nio månader av året. Detta i kombination med att Kopparverket 
började bli slitet gjorde att man bestämde sig för att flytta verket till fallet 
nedanför Nedre Skärsjön dvs dit där Munkhyttan en gång låg, och låta 
gruvorna disponera hela fallhöjden mellan Skärsjöarna. 1802 byggdes en ny 
kanal från Övre Skärsjön och provisoriska åtgärder ökade fallhöjden på de 
gamla konsthjulen vid gruvorna. Ett par år senare började Nya Kopparverket 
uppföras och det igångsattes 1819.
1838 nåddes en ny topp i produktionen med 505 skeppund koppar. Vid 
denna tid var Kopparverket i Riddarhyttan den tredje största producenten av 
koppar i vårt land, efter Falun och Åtvidaberg. Nu började dock Myrbacks- 
fältets malmer att tryta och den ökade koppartillverkningen fick i hög grad 
tillskrivas ett utsträckt tillgodogörande av malm genom handvaskning av de
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Q
A Nedre Skärsjön 
B Kallrostgropar

G Rosthus
H Kolhus

M Kopparboden 
N Kvarn 
0 Klensmedja 
P Såg 
Q Verkhus

C Biåsmaskin 
D Suluhyttan 
E Biåsmaskin

J Kolhus 
K Kolhus 
L Garhyttan

I Kolhus

F Råkopparhyttan

Fig 16. Karta över Nya Kopparverket efter A Norman, 1815. 
Map of the Nya Kopparverket.

gamla sylthögarna vid gruvorna. 1835 inrättades ett vaskverk vid Öster
gruvan.

Under de följande åren resulterade vattenbrist och sjunkande kopparpriser i 
sänkt produktion. Man fortsatte att driva Kopparverket under ojämna kon
junkturer, fram till 1873 då den sista kopparen framställdes i Riddarhyttan. 
Östergruvan var vid denna tidpunkt 188 m djup. Brytningen i Östergruvan 
upphörde inte helt förrän 1952 (Carlborg 1923 och Bark 1974).

Lämningarna på de tre ovan omtalade platserna är bevarade i olika grad. På 
den troliga platsen för den medeltida hyttan vid herrgården ligger rester efter 
hyttan som drevs perioden 1620 - 1690. Här finns slaggvarp och byggnads- 
rester. Hyttområdet är dock skadat av sentida verksamhet.

Gamla Kopparverket, 1690 - 1802, består i dag av en ”slaggåker”, delvis ur- 
schaktad, delvis planerad. Utmed bäcken påträffas rester av fördämnings- 
vallar, kallrostgropar, grundrester efter hyttor och byggnader.

Nya Kopparverket, 1819 - 1873, är i det närmaste intakt med avseende på de 
lämningar som kan identifieras utifrån tillgängligt kartmaterial. Här finns för- 
dämningsvallar, malmupplag, kallrostgropar, hyttrester efter sulubruket, rå
kopparsmältningen och garningen, kolhus och rosthusgrunder, kopparbod 
m m. Anläggningarna är mycket sevärda. Området är skyltat och det ingår 
som en del i Ekomuseum Bergslagen.
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Fig 17. Nya Kopparverket, ugnsruin och fbrdämningsvall. 
Furnace riun and dam.

Avslutning

Som inventerare är det lätt att ibland glömma människorna bakom de läm
ningar som registreras. Framme på en gruvhålskant, när man kastat en sten 
för att höra hur djupt hålet är eller känner kylan som strömmar mot en från 
ett mitt i sommaren isfyllt gruvhål, kommer tankarna om hur livet kan ha 
varit för de som verkade här. Det måste ha varit kallt och fuktigt. Mörkret be
kämpades med bloss. Tillmakningen tog syret och gjorde det svårt att andas. 
Isigt hala trästegar skulle äntras morgon och kväll. Rasriskerna och de obe
fintliga skyddsåtgärderna. Problemen med vattenlänsningen och malmupp- 
fordrinslinorna av björkvidjor som gick av. De långa arbetsdagarna och trött
heten som smög sig på om kvällarna. Den låga inkomsten och det fattiga 
levernet. Torpen och drängstugorna med sina små täppor på magra, steniga 
jordar.
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Summary

After a summary description of techniques used in mining and copper pro
duction, the sites associated with copper production in the Riddarhytte area, 
Västmanland, are presented. These consist predominantly of copper-smelting 
furnaces and old mine shafts with associated structures. Copper production in 
the area spanned a period of almost 500 years, terminating as late as 1873. 
The remains of some of the six smelting furnaces are very well preserved.

Referenser

Bark, H. 1974. Ur Skinnskattebergsbygdens historia. Västerås.
Boethius, B. 1985. Järngruvorna i Åhl. Stockholm.
Carlborg, H. 1923. Historik över Riddarhytte malmfält. Kungl. Kommers

kollegium. Beskrivningar över mineralfyndigheter Nr 1. Stockholm.
Grau, O. 1754. Beskrivning öfver Wästmanland. Wästerås 1901.
Lindroth, S. 1955 a. Gruvbrytning och kopparhantering vid Stora Koppar

berget, intill 1800-talets böljan. I. Gruvan och gruvbrytningen. Uppsala.
- 1955 b. Gruvbrytning och kopparhantering vid Stora Kopparberget,

intill 1800-talets böljan. II. Kopparhanteringen. Uppsala.
Nilsson, O. 1986. Medeltida kopparhantering i Sverige. Fjölnir, årgång 5, 

häfte 1. Uppsala.
Qvarfort, U. 1980. Sediment i sjön Tisken och Falu gruvas ålder. Jemkonsto- 

rets bergshistoriska utskott, ser H:19. Stockholm.
Sundholm, H. 1911. Polhem som konstmästare. I. Christopher Polhem. 

Minnesskrift utgiven af Svenska teknologforeningen. Stockholm.
Tham, W. 1943. Lindesberg och Nora genom tiderna, 1. Lindesberg.

Otryckta källor
Bergström, J C. 1790. Avhandling om Riddarhyttans i Västmanland gruvor 

och bruk. Uppsala.
Norman, A. 1815. Karta över Nya Kopparverket.
Riksantikvarieämbetet. Fornlämningsregistret.
Riksarkivet. Arkivalier.
Tideström, C D. 1907. Anteckningar, utdrag och undersökningar af grufvor 

och malmfyndigheter vid Riddarhyttan såväl inom som utom odalut- 
målet.

134



Partiell revidering i allmänhet
och

Gävleborgs län i synnerhet
av Rolf Rydén

En översikt av en 10-årig verksamhet

Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering för den ekonomiska kartan, 
som till sin helhet följer Lantmäteriverkets rekognosering, inleddes 1938. Som 
grund härför låg Kungl. Maj:ts propostition från 1937 avseende ”Der ekono
miska kartläggningens utförande och omfattning”. Markeringarna av fomläm- 
ningarna på kartan var motiverad av deras lagskydd, då formulerad i Kungl. 
Maj:ts Nådiga Förordning från 1867, sedermera ersatt av 1942 års forn- 
minneslag.

År 1977 avslutades den s k förstagångsinventeringen, men redan 1974 hade en 
revidering påbörjats. Samma år som förstagångsinventeringen avslutades 
drogs riktlinjerna upp för riksantikvarieämbetets deltagande i den partiella 
revideringen av ekonomiska kartan som inletts ett par år tidigare. Denna karta 
skulle med dåvarande planering vara ett mellanled mellan den första ver
sionen av ekonomiska kartan och en ny sådan efter en fullständig revidering. 
Tidsavståndet mellan partiell och fullständigt reviderad karta beräknades till 
ca 10 år.
Riksantikvarieämbetet åtog sig att göra en översyn av den äldre fornlämnings- 
redovisningen. Detta skulle ske genom överföringskontroll och ajourhållning 
efter företagna punktbesiktningar och selektiv terränggranskning i falt. Det 
nya fornlämningsunderlaget skulle efter beredning sändas till Lantmäteri
verket på därtill avsedda kopior av den ekonomiska kartans svarttryck.

Grundtanken bakom revideringen av den ekonomiska kartan, vare sig den är 
fullständig eller partiell, var att beskrivningsmässigt och kartografiskt komp
lettera och förbättra förstagångsinventeringen samt att komplettera invente
ringen med nya fornlämningskategorier, främst s k ”funktionella fomläm- 
ningar”. Dessa var tidigare mycket ojämnt inventerade och beskrivna samt 
endast i undantagsfall redovisade på den ekonomiska kartan. Enligt ämbetets 
uppfattning var det angeläget att dessa nya fornlämningskategorier, som
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Fig 1. Utförd partiell 
revidering 
Completed partial 
revision
Planerad partiell 
revidering ^
Planed partial 
revision
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främst utgjordes av stenåldersboplatser, järnframställningsplatser och fångst- 
anordningar, även i görligaste mån redovisades på den partiellt reviderade 
kartan, eftersom denna skulle bli ett centralt planeringsinstrument på länens 
fastighets- och lantmäterienheter.

Arbetsprogrammet för den partiella revideringen 1977 gällde norra delen av 
Uppsala län. Tidigare hade områden i Östergötlands och Kronobergs län 
partiellt reviderats utan ämbetets medverkan.

Selektiva fältarbeten för partiell revidering har dock utförts i begränsad om
fattning inom delar av de områden som på detta sett fått reviderad karta (fig 
1). Inom Södermanlands län utfördes vissa kontrollbesiktningar inom om
råden, som senare fått fullständig revidering, samt inom det mycket schema
tiskt reviderade Strängnäsområdet. I Östergötland har vissa smärre partier i de 
norra och södra skogsbygderna partiellt reviderats, medan det stora skärgårds
området är helt oreviderat. Kronoberg, som är det enda hela länet med 
partiellt reviderad karta, har inom smärre områden ombesiktats i fält. Vidare 
har smärre partier inom Örebro län samt norra delen av Uppsala län partiellt 
reviderats. De arealt största insatserna för partiell revidering har gjorts i 
Gävleborgs län. Sedan den partiella revideringen av detta län följs (1989) 
planeras inga ytterligare insatser av detta slag.

Exemplet Gävleborgs län

Som framgår av ovanstående är det ett ganska stort antal län som på något sätt 
berörs av den partiella revideringen. Det kan därför vara av intresse att mera 
detaljerat redogöra för inventeringen i ett av dessa. Som exempel har här valts 
Gävleborgs län (fig 2). Länet har reviderats både fullständigt och partiellt (E4 
och E2) och revidering pågår fortfarande. När det gäller partiell revidering har 
två metoder tillämpats, dels en byråmässig revidering och dels en revidering 
som innefattar fältarbete med selektiv terränggranskning. Av nedan uppgjorda 
tabell framgår fördelningen av de två skilda revideringsmetoderna: Fullständig
alternativt partiell revidering (E4 resp. E2).

År E4 E2
Revideringsmetod och antal ek. kartblad. 1981 95 -

1982 129 72
1983 131 76
1984 - 31
1985 - 50
1986 - 42
1987 - 39
1988 - 116
1989 - 108

Summa 355 534
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Totalt berörs 889 ek. kartblad av revideringen i Gävleborgs län. 534 (60 %) 
kommer att revideras partiellt medan 355 (40 %) revideras fullständigt.

Av de partiellt reviderade kartbladen har 80 hittills bearbetats med selektiv 
terränggranskning vilket medfört att ca 300 fornlämningslokaler ombesikti
gats och i så gott som samtliga fall erhållit ny beskrivning samt att ny antikva
risk bedömning av respektive lokal gjorts på plats. 75 nya lokaler, varav fler
talet utgör lämningar av funktionell art, har vid den företagna terränggransk
ningen hittills rekognoserats.

Byråmässig revidering

Den rent byråmässigt utförda bearbetningen av de ekonomiska kartbladen har 
praktiserats vid 1982 års arbetsområde och inom två mindre områden av 1985 
års arbetsområde.

Praktiskt tillämpat medför detta, förutom de ändringar, som föranledda av 
fornminnesinventeringens reviderings- och excerptregister, att Ms för mil
stolpe ändras till R med tecken för milstolpe, upplysningstexten ”Varggrop” 
utbytes mot ”Fångstgrop” och markeras med R på Lantmäteriverkets svart
tryck. R utsattes också för övriga, som fornlämningar redovisningsbara objekt 
(t ex hyttruin och slaggvarp), under förutsättning att det av fomlämnings- 
registret med säkerhet framgår att återgivningen på den tryckta kartan eller 
konceptkartan av lokalens läge och utsträckning är kontrollerade i fält. Ar 
exempelvis upplysningstext utsatt för en lokal, kan man utgå från att kontroll 
utförts i fält. Då ändring eller tillägg utförts, noteras detta i aktuell registerbok 
utan att utplåna den ursprungliga beskrivningen. Beskrivningen med den nya 
antikvariska bedömningen kopieras därefter och skickas ut till läns- respek
tive landsantikvarie.

Fältarbete med selektiv terränggranskning

För övriga områden inom länet har selektiv faltgranskning utförts. Lantmäte
riverkets äldre ekonomiska kartblad har använts som konceptkartor. Dessa 
har i förekommande fall kompletterats med äldre eller annat kartmaterial 
(exempelvis orienteringskartor) samt visst excerptmaterial, främst då med 
Knut Tinnbergs och Arvid Enqvist skrivelser eller uppsatsarbeten. Nya regis
terböcker har använts och nya beskrivningar har i de flesta fall upprättats eller 
i enstaka fall kompletterats. Rapporter från reviderings- och excerperings
registret med nyanmälda fornlämningar, undersökningsrapporter etc. har
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Fig 3. Detaljkarta över sjösystemet, Långrösten - Lillrösten. Röstabacka
Detailed may of the lake-system, Långröslen - Lillrösten.

kontrollerats, beskrivits samt inprickats på fältkartan. Som en serviceåtgärd 
från sektionens sida har även besiktningar företagits på begäran från läns
museet i Gävle.
Den selektiva terränggranskningens intensitet är beroende av områdets topo
grafi och dess förutsättningar som ”fomlämningsbärare”. Parallellt med 
terränggranskningen har, där så varit möjligt, hembygdsföreningar och ortsbor 
kontaktats för att erhålla uppgifter av betydelse för fältarbetet. Denna invente
ringsmetodik har varit betingad av tidsskäl.
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1986 års arbetsområde

1986 års fältarbete berörde Voxna, Ovanåkers, Alfta, Järvsö och Undersviks 
socknar i Hälsingland.
Inom området var tidigare 77 lokaler av skilda karaktärer antecknade. Selek
tiv terränggranskning företogs av 19 kartblad, vilket motsvarar en yta på 475 
km2. Fältarbetet tog 19 dagar, vilket medför en yttäckning på 25 km2/dag, 
vilket kan jämföras med den samma år genomsnittliga om ca 1,4 km2/dag för 
den ordinarie fullständiga revideringen. Varje rekognoseringstillfälle föregås 
av en analytisk granskning av topografi och med tillgängligt kartmaterial som 
styrmedel. Principen är att inrikta terränggranskningen så att presumtiva sten- 
åldersboplatser, fångstanordningar och järnframställningsplatser erhåller 
största möjliga täckning.
Två områden var föremål för ett vidgat intresse. Dessa var Voxnans dalgång 
väster om Edsbyn och sjösystemet Långrösten-Lillrösten norr om Alfta. 
Resultatet av denna ”kategoriinventering” lät inte vänta på sig. Vid Voxna- 
trakten kunde bl a ett 10-tal gruvhål och lika många fångstgropar registreras. 
Gruvgålen rekognoserades på det drygt 400 m höga Gymåsberget. Enligt till
gängliga uppgifter är det främst järnmalm som brutits här. Ett funktionellt 
samband fmns givetvis med Voxna bruk. Miljön är ur kulturminnesvårdens 
synpunkt intressant, med hyttruin, dammanläggningar, herrgårdsbyggnad, 
hammarplatser samt hembygdsgård. Ur lokal turistsynpunkt är området upp
märksammat med kanotled, naturstig med rastplatser samt informationsskylt.

Det andra området, sjösystemet Långrösten-Lillrösten, (fig 3) skulle bjuda på 
flera positiva överraskningar. Området saknade före den partiella revideringen 
redovisningar på den ekonomiska kartan. Vissa antydningar, främst hos Knut 
Tinnberg och Arvid Enqvist, som 1934 resp. 1948 i ”Hälsingerunor” publice
rat var sin uppsats om stenåldersboplatser i Hälsingland, gjorde att solexpone- 
rade lägen med väldränerade stränder speciellt granskades. Boplatsindika- 
tionema utgörs vanligen av skörbränd sten men även artefakter, avslag av 
kvarts eller kvartsit kan förekomma. Här fanns också skäl att förmoda att 
slagg från lågteknisk järnframställning skulle finnas.

De ställda förväntningarna infriades med besked. Efter en selektiv granskning 
runt sjösystemet kunde följande införas i registerböckerna: 1 stenålders- 
boplats, 9 stenåldersboplatser (?), 4 slaggvarp, 12 slaggförekomster, 2 fångst
gropar, 1 stensättning (?). De nio stenåldersboplatserna (?), flertalet av slagg- 
förekomsterna och stensättningen är att betrakta som presumtiva fomläm- 
ningar, vars status ej helt säkert kan fastställas utan föregående provundersök
ning. Indikationen på de förmodade stenåldersboplatserna utgjordes av en
staka till sporadisk och spridd förekomst av skörbränd sten eller av litteratur
uppgift från Knut Tinnberg, där återfynd ej kunnat göras men karaktären på
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lokalerna varit av sådan art att de borde registreras, även om de av skilda skäl 
ej kunnat redovisats på den tryckta kartan.
När det gäller stensättningen för gärna en rest sten (?) i stenpackningen tanken 
till ett gränsröse. Ytan är även något ojämn och saknar klara yttre begräns
ningar. En viss misstanke kvarstår dock att lämningen kan utgöra en s k insjö- 
grav. Dessa brukar vanligen förekomma på välexponerade uddar i större sjöar. 
Deras fördelning sammanfaller ofta med förekomster av slagg från lågteknisk 
järnframställning.
Till skillnad från dessa, kan den först upptagna stenåldersboplatsen och en 
slaggförekomst redovisas med (R). Beträffande slaggvarpen är de, liksom 
fångstgroparna, självklara R-objekt. Boplatsen var tidigare ej redovisad, men 
känd genom Arvid Enqvists skrivelser till ämbetet och hans uppsats i Häl
singerunor. Den är belägen 1 km nordväst om Lillbo på Eksholmen. Enqvist 
hade observerat en kort notis i tidningen Ljusnan den 16 oktober 1916 att 
man ”vid nyodling därstädes har påträffat lämningar efter en boplats från 
stenåldern”. Det var ej det första omnämnandet i pressen. Den 21 november 
1908 skriver Gefle-Posten att man funnit en ”knif av sten” på Eksholmen och 
tillägger att ”gång efter annan lär liknande fynd ha gjorts på platsen ifråga”. 
Enqvist besökte platsen, men den hårda kälen omöjliggjorda dock en närmare 
undersökning. Detsamma var förhållandet då han på senhösten 1918 ånyo be
siktigade platsen. Han kunde dock ”av det svårtillgängliga folket” erhålla 
uppgiften att ett flertal yxor antingen sålts eller spelats bort på kortspel. Två 
trindyxor och en grönstensyxa av Lihultstyp har dock senare kunnat tillföras 
Alftas hembygdsförenings samlingar. Dessutom finns ytterligare två yxor 
numera deponerade i Arbrå hembygdsförenings samlingar.

Förutom dessa artefakter har även bl a en dolk av Hinta, en pil eller spjutspets 
av skiffer, metkrokar av ben, ett bryne av lerskiffer och en tväreggad pilspets 
av kvartsit vid skilda tillfällen framkommit, förutom avslag av kvarts och 
kvartsit, brända ben och ett kollager. I en artikelserie i Ljusnan 1932 kon
staterar Enqvist att ”boplatsen på Eksholmen är att uppfatta ej blott som 
Hälsinglands utan överhuvudtaget Norrlands äldsta boplats”. I sin uppsats i 
Hälsingerunor daterar han den första bosättningen till omkring 4000 år f.Kr. 
och i en summerande rapport till riksantikvarien den 5 mars 1933 betonar 
han ”att någon systematisk undersökning av fyndplatsen ej ägt rum, men att 
en sådan nu kan företagas på grundval av de orienterande besiktningar som 
han utfört”.
Någon sakkunnig undersökning är ännu ej utförd av platsen. Inga återfynd 
gjordes vid årets besiktning av platsen. Däremot konstaterades att det förekom 
skörbränd sten i åkern samt sporadisk och spridd slagg som härrör från låg
teknisk järnframställning. Denna tycks Enqvist helt ha förbisett.

Holmen, som numera är en udde, är ca 160 x 90 m lång i öst-västlig riktning,
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med ett naturligt krön i det centrala partiet. Åkern består av sandig morän
jord. Redan namnet Eksholmen antyder att den en gång varit en ö för sig. Nu
mera är den östra delen förbunden med en ca 3 m bred landstunga med fast
landet. De av Enqvist nämnda fynden skall ha gjorts i den sydvästra delen av 
holmen, ca 10 m från stranden. På denna plats finns nu tyvärr en sommar
stuga uppförd med åtföljande tomt-och markberedningsarbeten. Även på den 
nordvästra delen är en sommarstuga uppförd. Detta behöver inte utesluta att 
en arkeologisk undersökning på ”Hälsinglands äldsta boplats” kan tillföra 
forskningen ytterligare kunskap.

Fornminnesinventeringen arbetar inom olika kulturlandskapsavsnitt med 
skiftande förutsättningar. Resurserna tillåter inte att systematiskt bearbeta 
varje naturtopografisk nisch där fornlämningar kan tänkas förekomma, och 
terränggranskningen är av selektiv art. Det preliminära programmet för fort
satt partiell revidering framgår av tabell och kartöversikt. Enligt redovisade 
planer och antal ekonomiska kartblad så tenderar den ej att minska utan 
snarare att öka i omfång. För fornminnesinventeringens del kan denna metod 
komma att visa sig bli ett värdefullt instrument för en flexiblare och mer be
hovsprövad inventering.

Summary

In 1977 the first National Field Survey of ancient monuments was completed. 
In the same year guidelines were drawn up for the participation of the Central 
Board of National Antiquities in the partial revision of the economic map; 
this revision had begun a few years earlier. According to the plans of that 
time, the partial revision was intended to bridge the gap between the first ver
sion of the Economic Map and the new edition after a total revision. The 
elapse of time between the partially and totally revised maps was estimated at 
ten years.

The basic idea behind the revision was to supplement and improve the 
maps and descriptions produced by the first field survey and to add to it new 
categories of ancient monuments. To this end Gävleborg County was one of 
the areas revised in 1986 (42 Economic Map sheets and an area of 1050 km2). 
Newly registered sites increased the number of recorded ancient monuments 
by 38 %. The new sites consisted predominantly of slag heaps and slag 
occurrences, mine shafts, Stone Age sites, fall-pits and springs associated with 
an oral tradition.

143



Referenser

Enqvist, A. 1948. Två västsvenska stenåldersfynd. Hälsingerunor.
Hyenstrand, Å. 1977. Partiell revidering av ekonomiska kartan. Promemorier 

och arbetshandlingar. Riksantikvarieämbetet 1977:20. Stockholm.
- 1978. Program Problem Prognos. Fornminnesinventeringen 1978 - 82.

Promemorier och arbetshandlingar. Riksantikvarieämbetet 1978:1. 
Stockholm.
1984. Fasta fornlämningar och arkeologiska regioner. Rapport. Riks
antikvarieämbetet 1984:7. Stockholm.

Jensen, R. 1985. Bebyggelse och lågteknisk järnframställning i Gävleborgs 
län. En rumslig analys. Arkeologisk jämforskning 1980 - 83. Jern- 
kontorets bergshistoriska utskott H38.

Jönsson, S. 1985. Hälsingland runt på två år. Arkeologi i Sverige 1982 - 83. 
Stockholm.

Tinnberg, K. 1934. Stenåldersboplatser i Alfta. Hälsingerunor.
Winberg, G. 1978. Fomlämningsbegreppet och ekonomiska kartan. Fom- 

vännen 1978:2. Stockholm.

Otryckta källor
Riksantikvarieämbetet. Fornlämningsregistret.

144



Kommentarer
och

statistik

145





Det förhistoriska kulturlandskapet 
i östra Norrbotten

av Lennart Klang

Vår kunskap om det förhistoriska kulturlandskapet i östra delen av Norr
bottens län har förändrats högst påtagligt sedan 1984. Då inleddes forn
minnesinventeringen för den reviderade ekonomiska kartan i länet med 
Kalixområdet, som färdigställdes 1985. I och med 1986 års fältarbeten har 
den östligaste delen av länet inventerats, dvs förutom Kalix även Haparanda 
och delar av Övertomeå och Överkalix kommuner. Inventeringen har resul
terat i ett stort antal nyfunna fornlämningar, bl a fomlämningstyper som 
tidigare sällan eller aldrig noterats i RAÄ:s fornlämningsregister. I själva 
verket utgör dessa ”nya” fomlämningstyper ett sådant betydande tillskott att 
man med fog kan tala om tidigare helt okända fossila kulturlandskap inom 
inventeringsområdet.

Med kulturlandskap menas här inte enbart ”odlingslandskap”, utan över 
huvud taget landskap som nyttjats av människor på ett sådant sätt att be
stående formelement uppstått och bevarats i terrängen till våra dagar. Med 
fossilt menas att kulturlandskapet användes under ett antal årfhundraden?), 
för att sedan överges eller användas på annat sätt, t ex mer extensivt, varvid 
de tidigare nyttjade formelementen inte längre används såsom ursprungligen 
avsågs. Den tidigare strukturen av former och anläggningar ”stelnade” i en 
slutfas av en utveckling, och det är detta tillstånd som avses med ”fossilt”. Det 
fossila kulturlandskapet är alltså ett resultat av ett övergivet resursutnyttjan
de, inom vilket spåren av boende och försörjning bildar urskiljbara mönster i 
landskapet. I mönstret förekommande formelement behöver således inte vara 
samtidiga. De kan spegla en långvarig utveckling innan denna avbröts.

Tidigare forskning

Forskningen om det äldre kulturlandskapet i östra Norrbotten har hittills 
huvudsakligen inriktats på jordbrukskolonisationen och den medeltida be
byggelseutvecklingen. Äldre forskning har gjort gällande att kust- och älvdals- 
bygdema böljade expandera på 1300-talet (t ex Ahnlund 1931 och Lönnroth
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1940). På senare år har ett finskt-svenskt forskningssamarbete om främst 
Tomedalen lett till att den medeltida kolonisationens inledning ti digare lagts 
till mitten av 1000-talet (Sundström 1984). Grunden för denna slutsats ut- 
göres av pollenanalyser från fyra lokaler på finska sidan av Tornedalen 
(Hjelmroos 1978, se även Sundström 1983). Enligt ortnamnsstudier skall de 
första kolonisatörerna ha kommit från det finska landskapet Tavastland på 
1000-talet (Vahtola 1980), varefter fortsatta kolonisationsvågor skall ha ut
gått från bl a Karelen och Mellansverige under medeltiden och så småningom 
även från Savolax (a a). Slutsatserna om kolonisationen och invandrings- 
vågoma anses ha stöd av arkeologiska undersökningar (Koivunen 1977 och 
1981 samt Wallerström 1981 och 1987).

I arkeologisk litteratur har östra Norrbotten i stort sett framställts som ett 
”ingenmansland” före de första jordbrukande kolonisatörerna på medeltiden. 
Sedan stenålder skulle detta land ha genomströvats av samer eller andra 
nomader, som tillfälligtvis uppehöll sig vid inlandets fiskesjöar, vid älv
stränderna och då och då även vid kusten. Grunderna för denna inställning 
har främst varit kännedomen om enstaka tillvaratagna fomsaker (Moberg 
1955, Westin 1962, Christiansson 1971 och Lundholm 1973), medan ett fåtal 
kända fasta fornlämningar vanligen har förknippats med initialfasen till den 
medeltida jordbrukskolonisationen eller dess mer framskridna fas (Waller- 
ström 1984 och 1987). Den enda fynddaterade fornlämningen från järnålder 
inom det område som fornminnesinventerats 1984 - 86, den s k Sangishögen i 
Nederkalix sn (RAÄ 81), tillhör sen vendeltid eller tidig vikingatid (Serning 
1960, s 139).

Förutom fornsaksfynd av stenålderskaraktär har boplatser med avslag tidigare 
dokumenterats nära Hällfors i Nederkalix sn och nära Vittikko i Nedertorneå 
sn (Linder-Rissén & Rissén 1977). En vetenskapligt syftande undersökning, 
baserad på en studie av topografiska-ekologiska förhållanden, gav här exem
pel på två boplatsområden av begränsad omfattning, som sannolikt utnyttjats 
tillfälligt (Nederkalix sn, RAÄ 94, Karl Gustavs sn RAÄ 12 samt Neder- 
tomeå sn RAÄ 77). Syftet var att erhålla ett referensmaterial till Lansjärvs- 
fynden i Överkalix sn (se Moberg 1955 och Hjolman 1971) och till fynden 
från sjöregleringsinventeringarna i Norrbottens inland. Linder-Rissén och 
Rissén valde därför att söka boplatser i forntida kustmiljö i anslutning till 
30-meterskurvan över havet.

I området som skulle fornminnesinventeras 1986 (sid 189) hade endast en 
fornlämning av förhistorisk karaktär registrerats vid förstagångsinventeringen 
1947 - 49 i södra delen (socknarna Nedertorneå, Karl Gustav, Nederkalix och 
Hietaniemi). I norra delen, inventerad 1970 - 72 (socknarna Övertomeå och 
Överkalix) hade bl a enstaka fångstgropar och fyndplatser dokumenterats. 
Totalt, i hela området, hade 79 lokaler registrerats med lämningar av skilda
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Fig 1. Rose vid Korsbacken nära Sangijärvi i Nedertomeå sn, den enda fornläm- 
ningen av entydigt förhistorisk karaktär, inom 1986 års inventeringsområde, 
enligt förstagångsinventeringen på 1940-talet. Foto L Klang.
A cairn, the only ancient monument of indisputable prehistoric type according to 
the first survey of the 1940s.

Fig 2. Fångstgrop vid berget Tielaki i Övertomeå sn, registrerad vid förstagångs
inventeringen 1972. Foto L Klang.
Fall-trap, registered at the first survey of the 1970:s.
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slag, bl a labyrinter med oklar eller sentida datering (jfr kolumnerna XI a och 
XII a i tabellsammanställningen sid 191).

På lokalt initiativ inventerades fomlämningar i Nedertomeå sn åren 1966 - 
67 av fil kand Krister Ullberg (lärare vid Tomedalens folkhögskola) och 
initiativtagaren, hembygdsforskaren J.A. Udde. 35 nya lokaler påträffades, 
däribland många i skärgården söder om 1986 års arbetsområde. Inom 1986 
års område registrerades bl a 8 lokaler med forntida gravar (sammanlagt 11 
små rösen/röseliknande stensättningar) och 2 lokaler med 3 respektive 21 
kokgropar (varav några numera förstörts vid grustäkt). Inventeringen leddes 
och kompletterades av Norrbottens museum, som även genomförde arkeolo
giska undersökningar av två stensättningar och tre kokgropar (Hjolman 1967). 
Undersökningarna resulterade i ett enstaka fynd av ett bronsbleck av oklar 
ålder från en av stensättningama (Nedertomeå sn RAÄ 42). Inventerings
resultatet granskades i fält av Claes Varenius, riksantikvarieämbetet, och 
lokalerna infördes därmed i fornlämningsregistret (RAÄ 42 - 77 i Neder- 
torneå sn).

Inventeringsresultatet 1986

Till utgångsläget för inventeringen 1986 hörde även erfarenheterna från 1984 
- 85 i Kalixområdet (Klang 1986, Aronsson 1987 a och Klang 1987), dvs 
området med bl a Sangishögen och de ovan nämnda boplatsfynden nära Häll
fors. Resultaten 1984 - 85 (jfr även Aronsson 1987 b) tillsammans med kun
skap om fomlämningar i Finland öster om Tomeälven (se t ex Sarvas 1975 
och Siiriäinen 1975, även Karman 1986 och Torvinen 1986) gav anledning 
förmoda att många oupptäckta fomlämningar skulle bli registrerade 1986.

Av den gjorda tabellsammanställningen (sid 190) framgår att något över 1000 
lokaler dokumenterades 1986, och att 759 fomlämningar registrerades på 321 
av dessa lokaler. Av det som dokumenterats ryms bl a följande i tabellens 
kolumner:

Kolumn III a: Små rösen och röseliknande stensättningar, ofta på nivåer 
omkring 30 m ö h.

Kolumn III c: Boplatsgropar, kokgropar och boplatsvallar i främst sandig 
moränmark, oftast på nivåer mellan 40 och 100 m ö h.

Kolumn IV: Boplatser av stenålderskaraktär utan synliga anläggningar på
marken. Förekomst av kvartsavslag, skörbrända stenar och 
artefakter har dokumenterats. Genomgående har dessa bo
platser påträffats där markytan skadats av skogsbilvägar,
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hyggesharvning eller andra markingrepp. De förekommer på 
många olika nivåer från omkring 25 m ö h och uppåt.

Kolumn V a: Boplatsgropar och boplatsvallar i klapper, oftast på nivåer
från 20 m ö h och uppåt till högsta kustlinjen (ungefar 200 m 
ö h). Även härdar, kåtatomter, fiskelägestomter, gårds
tomter och gravplatser från historisk tid ingår här.

Kolumn V b: Fångstgropar, även fossil åkermark, labyrinter, gistgårdar
och båtlänningar.

Kolumn VI: Gårdstomter.

Kolumn VII a: Kronomärken, nationalitetsrös. 

Kolumn VII b: Minnesristningar.

Kolumn VIII a: Tjärdalar, kalkugnar m m. 

Kolumn VIII b: Torp m m.

Fig 3. Boplats av stenålderskaraktär utan synliga anläggningar på marken. 
Kvartsavslag och skörbränd sten hittas frameroderat av markslitage.
Foto L Klang.
Settlement site of Stone Age type with no upstanding features. Quartz flakes and 
fire-cracked stone have been eroded out as a result of land wear.
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Fig 4. Härd vid Marjakangas 
i Karl Gustavs sn på krön av 
berghäll med klapperfalt 
nedanför (i klapperfaltet 
finns boplatsgropar).
Foto L Klang.
Hearth on the crown of a 
rock outcrop, with pebble 
deposit below.

Fig 5, nedan. Labyrint på 
Revonsaari i Tomeälven vid 
Övre VOjakkala, inom 
landets i särklass labyrintri
kaste region - sydöstra Norr
bottens län.
Foto A Karlsson.
Labyrinth.
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Fig 6, ovan. Kustlandsvägen, 
den gamla landsvägen till 
Tomeå, byggdes vid Nikkala 
i Nedertorneå sn som en lång 
vägbank med stenvalvsbroar 
över en besvärlig sankmark. 
Foto L Klang.
The old coastal road was 
built as a long embankment.

Fig 7. Nationalitetsros på 
Kyrkudden nära Flietaniemi 
kyrka. Gränsmarkeringen 
var förr utgångspunkt för av- 
ståndsmätning till gränsen i 
älvfaran mellan Finland och 
Sverige.
Foto L Klang.
Nationality cairn, i.e. a 
border marker which was in 
the past used to measure the 
distance to the border be
tween Sweden and Finland.
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Fig 8. Sikhåvning vid Storpatan i Kukkolaforsen, Tomeälven. På stenen i for
grunden ser man ett kronomärke, dvs en inristning som staten lät göra på 
1740-talet i samband med en pataöversyn. Bestämmelser upprättades om bya
männens fiske och laxpatans tillåtna längd från kronomärket. Foto L Klang.
A crown mark can be seen on the stone. In the 1740s crown marks were engraves 
by the state when fish-traps were checked.
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Terminologi

Terminologin för en del av fomlämningstypema var inte självklar, när inven
teringen startade i Norrbotten 1984. I flera fall förekom ett stort antal mer 
eller mindre karaktäriserande termer för en och samma företeelse, uppenbar
ligen utformade i samband med enskilda utgrävningar. Riksantikvarieämbetet 
har ett särskilt ansvar i denna fråga eftersom enhetlighet är önskvärd i hela 
landet. Vi är inte fler arkeologer i Sverige än att vi borde kunna ”tala samma 
språk” när det gäller fornlämningar. Jag skall därför uppehålla mig något 
kring terminologiska frågor med anknytning till tabellens kolumner III c och 
V a. Termerna boplatsgrop, boplatsvall och kokgrop är speciellt viktiga för en 
diskussion kring det forntida fossila kulturlandskapet i övre Norrland.

Boplatsgropar

Med boplatsgrop menas - i riksantikvarieämbetets fornlämningsregister - en 
grop som anlagts på (eller i nära anslutning till) en boplats från forna tider. 
Själva boplatsbegreppet, diskuterat åtskilliga gånger bland arkeologer, har vid 
inventeringen en karaktär av teknisk term och rymmer med nödvändighet en 
rad olikartade aktiviteter i det förhistoriska samhället. ”Stenåldersboplats” 
kan bl a avse redskapstillverkningsplats, vistelseplats eller bostadsplats, men 
kan också beskrivas som basläger, aktivitetsplats o dyl (jfr Selinge 1984 och 
Forsberg 1985). Termen ”boplatsgrop” kan alltså terminologiskt-analogt med 
detta i vissa fall avse ”grophus” eller del av bostad, men den kan även bl a 
innefatta forvarings-, skinnberednings- eller matberedningsgropar av olika 
slag. Vi använder alltså en slags sammanfattningsterm, baserad på gropens 
morfologi, ej dess exakta funktion.

En boplatsgrop som klassificeras som fornlämning har form, dimension 
och/eller konstruktionsdetaljer, som omöjligen kan ha uppstått på naturlig 
väg. I sandmarker och andra finkorniga moränmarker skall man kunna fast
ställa en avsevärd ålder på gropen genom att studera jordprofilen under 
bottenplanet. Det senare sker med hjälp av spade, kniv eller - allra lämpligast 
- en s k geologkäpp (jordsond) samt med ledning av den kunskap som finns 
om urlakningsprocessers inverkan på jordprofilens utseende. För en så 
korrekt klassificering som möjligt studeras även miljön i sin helhet (gropens 
terrängläge, dess förhållande till andra fornlämningar o s v). Miljön kan ha be
tydelse när man skall skilja boplatsgropar från fångstgropar.

Boplatsgropamas utseende beror bl a på funktion och bevarandegrad. T ex 
rotvältor och inrasning kan förändra en hel del. En flack vall kring kanten är 
en typisk konstruktionsdetalj, eftersom man sällan tagit gropens material från

155



Fig 9. Med den oumbärliga 
sonden (”geologkäppen”) 
undersöks profilen i en 
boplatsgrop. Vid forn
minnesinventeringen i norr 
undersöks alla fomläm- 
ningar av denna karaktär 
på detta sätt under mark
ytan. Foto L Klang.
A section through a settle
ment pit is being examined 
with the indispensible 
auger. All monuments of 
this type are examined be
low ground in this way.

Fig 10. Boplatsgropar är 
ibland fangstgropsliknan- 
de. Denna återfinns öster 
om Tymäkänjärvi i Över- 
tomeå sn. Foto L Klang. 
Sometimes settlement pits 
are similar to fall-traps.
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platsen. Vall kring kanten förekommer även hos fångstgropar, men boplats
gropen skiljer sig oftast från fångstgropen genom bottenplanets och hela 
gropens dimensioner. En typbeskrivning kan lyda:

”Boplatsgrop, oval, 2 x 1,5 m (N - S) och 0,5 m dj, omgiven av en vall, 1
- 2 m br och 0,1 - 0,2 m h. Bottenplanet är 0,2 m i diam.”

1 typbeskrivningen ovan är gropen närmast konformig. Alternativt kunde 
bottenplanet t ex ha varit 1,5 x 1 m. Lutningsvinkeln mellan gropkant och 
botten hade då varit en helt annan. Sandmark utan stenar och block är vanlig 
för boplatsgropar, men det förekommer även enstaka till talrika stenar natur
ligt eller ditförda i boplatsgropens botten, sidor eller i dess vall.

Boplatsvallar
Även sakordet ”boplatsvall” är i likhet med sakordet ”boplatsgrop” en 
sammanfattningsterm. Den avser en vallanläggning på eller i nära anslutning 
till en boplats från forna tider, ofta oval eller rektangulär kring en plan yta 
eller svagt skålformig fördjupning. Mer undantagsvis förekommer en ränn- 
formig yta innanför en omgivande vall. Det finns också exempel bl a på 
runda, hästskoformade och halvcirkelformade boplatsvallar. Ju mer konkav 
ytan innanför vallen är, desto mer liknar anläggningen en boplatsgrop. I några 
fall är skillnaden mellan boplatsgrop och boplatsvall svår att precisera. Den 
antikvariska sakbedömningen får då baseras på om vallen eller gropen domi
nerar morfologiskt. Teoretiskt kan man uppskatta fördjupningens och vallens 
volymer räknat från ursprunglig marknivå, men i praktiken är sådana beräk
ningar ungefärliga och utan större principiell betydelse. För arkeologen som 
klassificerar blir det fråga om liknande överväganden som gäller när man sär
skiljer gravtyperna ”övertorvad stensättning” och ”hög” (jfr Selinge 1969 och 
Hyenstrand 1984 sid 14). En typbeskrivning för en boplatsvall kan lyda:

”Boplatsvall, oval, 10 x 8 m (N - S). Vallen, 2 - 3 m br och 0,2 - 0,3 m h, 
omger en försänkning, 5 x 3 m (N - S) och 0,1 m dj, med rektangulärt 
bottenplan, 4 x 2 m (N - S).

I detta fall är boplatsvallen till sin funktion sannolikt en ”hyddbotten” eller 
annan ”huslämning”, möjligen bostad men alternativt någon slags förråds
byggnad. Om försänkningen enligt beskrivningen ovan i stället är 0,3 m dj 
med bottenplanet 5 x 0,1 m (dikesformat) får man kanske förmoda en annan 
funktion än bostad. Skärvsten kan förekomma men påverkar inte den antik
variska sakbedömningen. Om skärvsten förekommer anges det i beskrivning
en, men fomlämningen benämnes boplatsvall oavsett dess innehåll. Den 
tidigare benämningen ”skärvstensvall” (jfr t ex Meschke 1967 och Löthman 
1986) har alltså numera utgått i riksantikvarieämbetets fomlämningstermino- 
logi (beslut i början av 1980-talet).
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Fig 11. Principskisser över hur boplatsvallar kan vara uppbyggda i samband 
med långvarig återanvändning. Skisserna är baserade på exempel från Väster
bottens inland (efter Spång 1986, s 49). I Tomedalen är vallarna i regel mindre 
kraftigt markerade.
A theoretical sketch of how settlement banks may have been constructed when 
they were inhabited for long periods.
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Kokgropar

Termen ”kokgrop” har terminologiskt varit särskilt besvärlig, eftersom den 
valts som den minst dåliga av ett antal alternativa, mindre lyckade termer. 
Denna fomlämningstyp har i sin botten en packning av skärvsten (skörbrända 
stenar), varför den enkelt kan skiljas från övriga groptyper från forna tider. 
Boplatsgropar har i vissa fall enstaka skärvstenar, men inte den karaktäristiska 
skärvstenspackning som här avses. Om man vill kan man se ”kokgrop” som 
en variant av ”boplatsgrop”, särskilt när man med boplats menar ”aktivitets- 
plats”. Skärvstenar är karaktäristiska på boplatser, men det har visat sig bl a 
vid fornminnesinventeringen i östra Norrbotten 1985, att kokgropar i flera fall 
tycks samvariera med fångstgropar på platser som i övrigt knappast kan be
dömas som boplatser (jfr även Manker 1960 och Löthman 1986). Vidare tycks 
lokaler med både boplatsvallar och boplatsgropar helt sakna kokgropar av det 
slag som här avses. Fångstgropar är också gropar på en ”aktivitetsplats” men 
naturligtvis inte en variant av boplatsgropar.

Det finns alltså skäl att åtskilja boplatsgropar och kokgropar, även om bägge 
fornlämningstypema är ett resultat av människans aktivitet i en grop. Den 
som vid en vetenskaplig bearbetning inte vill göra denna åtskillnad kan givet
vis enkelt ”slå ihop” typerna, men om de inte särredovisas blir det mycket 
svårare att göra en separering utifrån inventeringsböckernas beskrivningar. En 
typbeskrivning kan lyda så här:

”Kokgrop, rund, 2 m i diam och 0,5 m dj, omgiven av en vall, 1 m br och
0,2 m h. Bottenplanet är 0,2 m i diam. Vid provstick framkommer en
skärvstenspackning”.

Fig 12. Principskiss, kokgrop i profil (efter Melander 1986, s 107). Under 
bottenplanet finns en skärvstenspackning och kol. I vallen finns enstaka skärv
stenar.
A generalised sketch of an earth oven in section. A layer offire-cracked stones 
and charcoal is found below the oven. There are a few fire-cracked stones in the 
bank.
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Beskrivningen visar att det i regel är fråga om rejäla gropar, som lätt syns vid 
fornminnesinventering. Det bör här påpekas att termen ”kokgrop” också kan 
förekomma som konstruktionsdetalj vid arkeologiska utgrävningar av t ex en 
hyddbotten. Den är då betydligt mindre och i regel fylld med skärvsten, ben, 
kol m m (se t ex Loeffler & Westfal 1985, Spång 1986 och Lundberg 1986).

Vad terminologin beträffar hade det varit möjligt att välja ”skärvstensgrop”, 
”jordugn”, ”gropugn”, ugnsgrop”, härdgrop”, ”torkugn”, ”vallomgiven grop 
med skärvsten” m fl mer eller mindre lyckade ordkonstruktioner (jfr t ex 
Hvarfner 1963, Spång 1978, Löthman 1986 och Melander 1986). I och med 
att den närbesläktade termen ”skärvstensvall” inte skall användas i riksantik
varieämbetets fomlämningsterminologi ansågs det ologiskt att införa den 
ovanliga termen ”skärvstensgrop”. I diskussionen rådde dessutom enighet om 
att anläggningarna karaktäriseras bättre som ”gropar" än som "ugnar”. Att 
termen ”kokgrop” valdes berodde på att den var den mest använda i arkeo
logiska diskussioner och accepterad av de flesta verksamma arkeologer.

Dateringsfrågan

Sondning med t ex geologkäpp - en helt nödvändig åtgärd vid antikvarisk be
dömning av dessa fomlämningstyper - ger besked om hög ålder för boplats
gropar, boplatsvallar och kokgropar i områden med podsoljordar (jfr Arons
son 1987a). Sannolikt varierar åldern avsevärt mellan olika anläggningar. 
Arkeologiskt undersökta anläggningar av detta slag tycks regelmässigt höra till 
förhistorisk tid (se sammanställningar i Löthman 1986, Lundberg 1986 och 
Melander 1986). Iakttagelser i falt vid fornminnesinventeringen 1984 - 86 
tyder på att en stor del av de här aktuella fomlämningstypema var i funktion 
då de befann sig i närheten av samtida strandlinjer. Höjden över havet och vår 
vetskap om landhöjningsförloppet ger alltså en antydan om förhistorisk ålder 
för många av dessa fornlämningar.

Vidare förekommer skärvsten och artefakter på flera av lokalerna med bo
platsgropar och boplatsvallar. Fomsaker har även i flera fall identifierats på 
samma lokal men utanför anläggningarna. Skrapor, pilspetsar, nordbottniska 
redskap m m har i dessa fall regelmässigt klar förhistorisk karaktär. Tolkning
en av sammanhangen är teoretiskt visserligen inte helt entydig eftersom 
gropar och vallar kan ha anlagts sekundärt på en tidigare övergiven boplats 
utan synliga anläggningar på marken. Även det omvända förhållandet med 
äldre gropar och vallar som återanvänts kan förekomma. På en lokal (Neder- 
kalix sn, RAÄ 145), där gropar och fornfynd (bl a asbestkeramik) förekommer 
sida vid sida, har C 14-dateringar från groparna verifierat hypotesen om sam
tidighet ("Granånboplatsen”; se vidare sid 177f).
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Fig 13. Fynd gjorda i en stenålders- 
by med boplatsvallar m m (Karl 
Gustavs sn, RAÄ 241). Till vänster 
ett 25 cm långt nordbottniskt red
skap med slipad egg, till höger ett 
råämne. Bägge artefaktema är av 
grönsten. Foto M Rantatalo. 
Artifact encountered in a Stone Age 
village with settlement banks, etc. 
To the left, a north-Bothnian tool 
with ground edge, to the right, a 
rough-out

Fig 14. Pilspets i slipad skiffer, 11 
cm lång, påträffad i tre delar vid in
venteringen av stenåldersbyn vid 
Kärrbäck (Karl Gustavs sn, RAÄ



Sammantaget tyder tidigare undersökningar samt fornminnesinventeringens 
analys 1984 - 1986 av landskapet, fomlämningama och fyndomständigheter
na på att boplatsgropar, boplatsvallar och kokgropar i de flesta fall har för
historisk ålder. De har därför generellt placerats i kolumn III c i den officiella 
statistiken (sid 190). Alternativet, att placera dem i kolumn V, vore också för
svarbart, då de kan ha anlagts både under förhistorisk och historisk tid såsom 
gäller för fångstgropar (jfr Selinge 1983 b). Gropar på boplatser har säkerligen 
anlagts i historisk tid i vissa fall, t ex på samiska boplatser och på fiskevisten. I 
dessa senare fall bör det dock vara möjligt att bedöma gropar som ”källar
gropar” eller liknande, dvs som ”konstruktionsdetaljer” inom ramen för 
riksantikvarieämbetets fornlämningsterminologiska sakordsbegrepp ”lapp
vall" och ”fiskelägestomt". I de fall då enstaka boplatsgropar och boplats
vallar i kolumn III c trots allt härrör från historisk tid kan man säga, att detta 
är ett uttryck för kvardröjande fenomen av förhistorisk karaktär på samma 
sätt som t ex stensättningar av ”hednisk karaktär” i vissa fall kan påvisas vara 
medeltida. Det är fö även möjligt att enstaka fomborgar, stensträngar och 
skålgropar, vilka alla finns i statistikens ”förhistoriska” kolumn III, kan vara 
medeltida i enstaka undantagsfall.

Även om det finns motiv att förorda kolumn V för boplatsgropar, boplats
vallar och kokgropar måste man konstatera, att det egentligen knappast spelar 
någon större roll vilken kolumn som väljs. Viktigare är enhetlig statistikföring 
med tydligt angivande av vilken kolumn som gäller för de olika fomlämnings- 
typerna. I kolumn III ger de här aktuella fomlämningstypema en i stort sett 
rättvisande bild av att förhistoriska fornlämningar verkligen existerar i norr, 
när man jämför riksantikvarieämbetets statistik över fornlämningar i norra 
och södra Sverige.

Gropar och vallar i klapper

Efter långa interna diskussioner beslöts så småningom att två varianter av 
boplatsgropar och boplatsvallar skall särredovisas i fomlämningsregistret. 
Detta gäller gropar och vallar i klapper. I princip skiljer sig inte dessa anlägg
ningar morfologiskt från boplatsgropar och boplatsvallar i sandig mark, i 
synnerhet inte från sådana i block- och stenrik sandmark. Motiven till ett sär
skiljande är dock flera, framför allt att arkeologiska undersökningar ännu inte 
företagits i dessa klapperanläggningar och att undersökningar enligt mångas 
bedömning knappast kan ge tolkningsbara resultat. Bl a saknas möjligheten 
att genom sondning studera anläggningsprofilens urlakning. Än så länge har 
inga fornfynd gjorts på dessa lokaler, vilket naturligtvis inte är förvånande 
med hänsyn till all klappersten.

162



Fig 15. Klapperfält på Lemhivaara i Karl Gustavs sn. Här finns både gropar av 
oklar karaktär och fomlämningar i form av boplatsgropar. Foto L Klang.
Pebble deposit. Here both pits of indeterminate type and settlement pits are to be 
found.

En särredovisning motiveras även av enkelheten att ”slå ihop” boplatsgropar i 
klapper med övriga boplatsgropar om man så vill vid en vetenskaplig bearbet
ning, medan det skulle vara betydligt svårare att separera varianterna om de 
redovisats under gemensam sakordsrubricering (jfr resonemanget ovan om 
boplatsgropar och kokgropar). Registreringsmässigt innebär en särredovisning 
av ”boplatsgropar” och ”boplatsgropar i klapper” i princip detsamma som 
den självklara särredovisningen av gravtyperna ”högar” och ”rösen” i Riks
antikvarieämbetets fornlämningsregister (jfr Selinge 1969 och Hyenstrand 
1984 sid 14), d v s att hänsyn tas till ett materialelement.

Gropar och vallar i klapper är utan tvekan mer svårbedömda antikvariskt än 
liknande anläggningar i sandig mark. Det finns tom många skickliga arkeolo
ger som tror att gropar av här avsett slag kan uppstå som s k dödisgropar i 
klapperfält även under högsta kustlinjen. Betänker man landskapets utveck
ling med landets höjning upp ur havet, havsvågornas svallning och annan 
utjämnande erosion i årtusenden, måste dock naturbildningshypotesen avfär
das. Rotvältor ger upphov till helt andra bildningar än de anläggningar som 
här avses, och groparna ligger i regel också i mycket svagt beskogade klapper- 
falt. Bedömningssvårigheten gäller snarare åldersfrågan och i vilken utsträck-
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ning gropar har uppstått vid sentida aktiviteter som stubbtäkt (för tjärbrän
ning), malmprospektering och liknande. Eventuellt skulle man kunna tänka 
sig att allmogen förr trodde det skulle finnas samiska skatter nergrävda i 
klapper och därför åstadkom skattsökningsgropar.

Vi vet av skriftliga källor (t ex Graan m fl 1983 och von Düben 1873) att 
samer haft gropar för förvaring av kött m m. En sådan funktion för gropar i 
klapper utefter flytt vägarna är lätt att förstå, eftersom stenar i klapperfalt med 
lätthet kan flyttas så att gropar uppstår även om det är tjäle i marken i övrigt. 
Inventeringsresultatet 1984 - 86 visar också att samer haft kåtatomter i 
klapper. Även skärgårdens tomtningar visar att man faktiskt kan bo på 
klapperfalt.

Frågan som inställer sig i ett arkeologiskt sammanhang är om gropar och 
andra anläggningar i klapper även kan ha anlagts i förhistorisk tid. Belägg i 
form av artefakter saknas, men det finns skäl att fråga sig om inte den all
männa ”gropkunskap”, som förvärvats vid inventeringen i norr 1984 - 86, 
starkt talar för att dessa anläggningar i flera fall tillhör stenålderns kulturland
skap. Varför skulle stenåldersfolket ha låtit bli klapperfälten, när de bevisligen 
behövde gropar och då sådana mycket enkelt kunde anläggas i klapper? I 
sammanhanget bör påpekas, att om samer på t ex 1700-talet behövde gropar 
för förvaring, bör gamla, befintliga gropar ha varit attraktiva för återanvänd- 
ning. F ö är traditioner om ”samiska gropar” i klapper inte alltid helt tillför
litliga, eftersom nybyggare och ortsbor gärna förklarar märkliga, gamla an
läggningar som något ”lapparna måste ha gjort”.

Då boplatsgropar och boplatsvallar i klapper i princip inte skiljer sig morfolo
giskt från motsvarande anläggningar i sandig mark blir följden att de före
kommer i olika storlekar och former. Nedan följer fyra typexempel på be
skrivningar.

1. Boplatsgrop i klapper, rund, 2 m i diam och 0,5 m dj, omgiven av en 
vall, 1 m br och 0,2 m h. Stenarna är 0,2 - 0,4 m st. Bottenplanet är 
oregelbundet, ca 0,3 m i diam.

2. Boplatsmil i klapper, oval 9 x 7 m (N - S). Vallen, 2 - 3 m br och 0,2 - 
0,3 m h, omger en närmast oval försänkning, 3,5 x 1 m (N - S) och 0,2 m 
dj, med rektangulärt bottenplan, 2,5 x 0,5 m (N - S). Stenarna är 0,2 - 0,4 
m st. Vallen är i N och S något konvex, medan den i Ö och V (långsidor
na) är svagt konkav.
3. Boplatsvall i klapper, oval, 12 x 7 m (Ö - V). Vallen, 2-4 m br och in
till 0,6 m h, omger en försänkning, 5 x 1 m (Ö - V) och 0,2 m dj, med 
närmast rektangulärt bottenplan, 4 x 0,1 m (Ö - V). Stenarna är 0,1-0,4 
m st. Vallen, i en svag N-sluttning, är högst i N och bildar på så vis en 
närmast horisontell ovansida.
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Fig 16. Oval boplatsvall i klapper, mycket välbyggd med konvexa kortsidor och 
konkava långsidor (jfr typbeskrivning nr 2 i texten). Den uppresta stenen till 
vänster är sannolikt en sentida gränsmarkering. Foto L Klang.
Oval settlement bank in a pebble deposit. The standing stone to the left is proba
bly a late border marker.

Fig 17. Boplatsvall i klapper på Lähtenrova i Hietaniemi sn med yttermått 11 
x 8 m. Vallen ligger i en svag NÖ-sluttning (jfr typbeskrivning nr 3 i texten). 
Foto L Klang.
Settlement bank in a pebble deposit.
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4. Boplatsgrop i klapper, oval, 2 x 1 m (NV - SÖ) och 0,4 m dj, omgiven 
av en vall, 0,5-1 m br och 0,1 -0,2 m h. Stenarna är 0,1 - 0,3 m st. I 
bottenplanet, något oregelbundet, 0,5 x 0,2 m (NV - SÖ), är ett block 0,8 
m st.

Typbeskrivningarna ovan ger exempel på skillnader mellan olika anläggning
ar i klapper. Därtill kommer att de flesta gropar vi ser i klapper vid forn
minnesinventering har oklar karaktär eller bedöms som säkra lämningar efter 
stubbtäkt, skyttevärn o s v. De flesta stubbtäktsgropama är mindre än boplats
groparna och saknar anlagda former. De med oklar karaktär kan vara större, 
men ger intryck av att vara ”slarvigt” och oregelbundet anlagda, särskilt vad 
gäller vallen kring gropkanten. Dessa med oklar karaktär kan förmodligen 
vara ”riktiga” fomlämningar i flera fall men redovisas inte på den ekonomis
ka kartan (och i den officiella statistiken över fomlämningar), eftersom sådana 
funktioner som saknar förankring i fornlämningsbegreppet inte kan uteslutas. 
Många gropar i klapper som ej R-markeras beskrivs i fornlämningsregistret 
som boplatsgrop? i klapper, vilket innebär att de i egenskap av presumtiva 
fomlämningar bör beaktas vid såväl forskning som ärendehandläggning inom 
kulturminnesvården. Det bör understrykas att övertygelsen om dessa gropars 
funktion ännu inte är allmän.

Det selektiva urvalet for R-markering (och fornlämningsstatus i statistik
foringen) baserar sig på fyra kriterier; morfologi, frekvens, miljö och kartlavs- 
förekomster. Det morfologiska kriteriet är viktigast, särskilt på lokaler med 
enstaka anläggningar. Anläggningen skall vara anlagd och välbyggd med 
dimensioner som utesluter rotvältor, stubbtäkt osv. På lokaler med t ex 5 - 
10 anläggningar, varav någon med sådan oklar karaktär att morfologin ensam 
inte räcker till, räknas även dessa enstaka något oklara anläggningar som fom
lämningar (i princip ett parallellfall till att otydliga förhöjningar på höggrav- 
falt bedöms som gravar trots att de inte har sådan tydlig morfologi att de 
skulle bedömas som gravar på en lokal helt utan säkra anläggningar). Omvänt 
gäller att om t ex 19 av 20 gropar på samma klapperlokal bedöms som täkt- 
gropar ställs mycket höga morfologiska krav på den 20:e anläggningen för att 
R-markering skall komma ifråga. Miljön har alltid betydelse vid fornminnes
inventeringens bedömningar, men far en något underordnad betydelse när det 
gäller klapperanläggningar eftersom boplatsgropar och andra gropar ofta före
kommer i samma klapperområden. Beträffande kartlavsförekomsterna skall 
sådana på fomlämningar i klapper ha diametermått som är representativa för 
klapperfältet i sin helhet. Lavstudier inom ramen för inventeringen i norr 
1986 med utgångspunkt från aktuell forskning i ämnet (Broadbent 1987) tyder 
på att det endast i mycket sällsynta undantagsfall förekommer kartlavsstor- 
lekar, som kan anses vara daterande för anläggningar och naturbildningar på 
höglänta klapperfält från t ex 40-metersnivån över havet till högsta kustlinjen. 
Stenstorlek m m tycks innebära att kartlav nybildas tämligen ofta. Uppskatt-
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ningsvis tycks en diameter över 15 centimeter sällan uppnås på här aktuella 
nivåer. I och med att kartlavsförekomsternas storlek på fornlämningama inte 
skiljer sig generellt från lavstorleken på naturbildade klapperfält kan man 
emellertid inte heller påstå att kartlavsförekomstema tyder på sentida läm
ningar i dessa fall.
Vad beträffar funktionen for de anläggningar i klapper som bedöms som forn- 
lämningar finns i princip samma alternativa förklaringar som för boplats
gropar och boplatsvallar i sandig mark. Därtill har hypotesen framförts vid 
diskussioner i fält, att en del välbyggda anläggningar i klapper, t ex de ovala 
med upphöjda kortsidor och konkava långsidor (jfr nr 2 av typbeskrivningar
na ovan), skulle kunna vara forntida gravar.
En vanlig skillnad mellan boplatsvallar i sandmark och boplatsvallar i 
klapper är att ytan innanför vallen oftast är mindre för anläggningarna i 
klapper. Indicier på hyddbottnar i klapper är alltså sällsynta, men de största 
anläggningarna skulle det hypotetiskt gå bra att bo i, på samma sätt som man 
bott i tomtningar. En möjlig förklaring till vissa av vallarnas uppbyggnad kan 
vara att de utgjort fundament till överbyggnader av trä, så att timmerstockar 
bildat antingen ett tak (dvs ett ”lock”) eller ett golv. I det senare fallet skulle 
gropen innanför vallen ha varit ett förråd under golvet till en bostad eller 
annan överbyggnad. Om timmerstockarna enbart varit tak och fungerat som 
lock synes förvaring i fasta anläggningar vara den troligaste funktionen.

När det gäller förvaring kan man även tänka sig gropar som täckts över med 
stenar när de använts, eventuellt så att små ”förvaringsrösen" uppstått. När 
man sedermera tar undan stenarna för att hämta det man förvarat kan man 
förmoda att stenarna lagts eller slängts åt sidan oordnat, eventuellt så att en 
grop med sådan oklar karaktär uppstår, att denna sedermera inte R-markeras 
vid fornminnesinventering.
Resonemanget ovan om användning av anläggningar i klapper belyser veten
skapliga och antikvariska tolkningsproblem. En effekt blir, att anläggningar 
efter permanenta, fasta anläggningar för förvaring är de som sannolikt främst 
kommer ifråga för R-markering på ekonomiska kartan och därmed för forn- 
lämningsstatistiken. I den senare har kolumn V valts av skäl som redovisats 
ovan, framför allt på grund av bristen på dateringar i nuvarande forsknings
läge. Att åldern är oklar utesluter inte, som ovan betonats, att förhistorisk 
datering kan gälla på samma sätt som för många fångstgropar. Vid en jäm
förelse med andra boplatsgropar och boplatsvallar (de i kolumn III) kan det 
faktiskt å andra sidan vara så att materialet man valt för gropanläggningar 
(sand eller klapper) trots allt speglar olika tidsskeden, på i princip samma sätt 
som t ex gravtypema rösen och högar generellt gör i Svealand och Götaland.

Än så länge har problematiken kring boplatsgropar i allmänhet och de i 
klapper i synnerhet sällan eller aldrig lockat arkeologer till analys och under
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sökning. Tvärtom har det varit en vanlig inställning bland svenska arkeologer 
att avfärda ”gropar” som någonting svårförklarligt och ointressant, åtmin
stone när det gäller gropar i klapper. I finska Österbotten är situationen 
annorlunda med en större medvetenhet om dessa fornlämningars existens 
(t ex Koivunen 1985).

Landskapet och fomlämningama

Dagens kulturlandskap i östra Norrbotten kännetecknas av den bördiga 
Tornedalen i skarp kontrast till stenskravel, karga hedar och vidsträckta myr
marker väster därom med en del insprängda jordbruk i finjordiga dalgångar. 
Älvdalsbyarna och kustbondebyarna har regelmässigt medeltida anor, medan 
skogsbygdens nybyggen har koloniserats senare, ofta i slutet av 1700-talet eller 
början av 1800-talet (jfr Pellijeff 1980).

Den begränsade utbredningen av den historiskt kända jordbruksbygden har 
gjort att stora områden inte har påverkats av sentida ingrepp i landskapet. På 
allra senaste år har det moderna skogsbruket med plöjning och harvning 
ändrat dessa förutsättningar och gjort stora ingrepp inom vissa områden, men 
än så länge tycks en del marker i östra Norrbotten vara nära nog oförändrade 
sedan stenåldern. I skogsmarkerna förekommer så gott som alla de mer eller 
mindre tydliga gropar och vallar som ovan omtalats. På flera lokaler med 
”boplatser utan synlig anläggning” (kolumn IV i tabellsammanställningen sid 
190) förekommer t ex sådana diffusa gropar som inte klassificerats som forn- 
lämningar. De gropar och vallar som redovisas som fornlämningar ger natur
ligtvis ingen fullständig bild av den forntida markanvändningen, men sanno
likt representerar de ett stort antal aktivitetsplatser av betydelse i forntidens 
landskap. Kring dessa centrala, ”fasta punkter” i tillvaron rörde man sig av 
allt att döma i vida omgivningar inom ramen för dåtidens näringsliv (jfr t ex 
Selinge 1983 a). Detta resonemang knyter fö påtagligt an till fornminnes
inventeringens teoretiska grundvalar, dvs att registreringen genom sin an
knytning till kulturminneslagstiftningen inriktas på vissa definierade objekt 
och ej på hela miljöer. Dessa objekt kan sedan vid tolkningen betraktas som 
”centrala punkter” i fordom övergivna markanvändningsstrukturer. Varken 
varje detalj i forna tiders kvarlåtenskap eller hela miljöer redovisas som ”fast 
fornlämning”. Fornlämningsregistret kan däremot givetvis ligga till grund för 
en analys med syfte att avgränsa hela miljöer och/eller specifikt dokumentera 
detaljinnehåll ikring de registrerade fasta fornlämningarna. Sådant innehåll 
kan vara makrofossil, artefakter, konstruktionsdetaljer, diffusa anläggningar, 
ytor med förhöjda fosfatvärden etc. Utifrån den grundsynen kan man förstå 
groparnas betydelse vid en analys av det forntida kulturlandskapet.
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Fig 18. Del av den bördiga Tomedalen. Kalottberget i bakgrunden (det sägen
omspunna midnattsolberget Aavasaksa på finska sidan) visar högsta kustlinjens 
läge, här ca 200 m över nuvarande havsnivån. Foto L Klang.
Part of the fertile valley of the River Torne. The mountain in the background 
shows the position of the postglacial maximum, here 200m a.s.l.

Fig 19. Jordbruksbyama i skogslandet mellan Torne och Kalix älvar kolonise
rades på 1600 - 1800-talen. På bilden byn Kypasjärv i Överkalix sn. Till 
vänster om den långa ladugården har en koncentration av nordbottniska red
skap hittats på en numera överodlad stenåldersboplats. Även i skogsmarken 
bakom har liknande redskap hittats. Foto L Klang.
Agricultural villages in the forests between the rivers Torne and Kalix were 
colonised in the 17- 18th and 19th centuries.
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De som fomlämningar redovisade grop- och vallanläggningarna tar upp en 
relativt liten del av landskapet som helhet. Stora arealer tycks helt sakna dessa 
fornlämningstyper. På en utbredningskarta blir detta mer eller mindre tydligt 
beroende på vilken skala man väljer for redovisningen. Förklaringen till den 
ojämna spridningsbilden torde man fa vid en analys av landskapets naturliga 
egenskaper och forntidsmänniskans behov. Precis som i senare tider valde 
människorna att vara verksamma på så attraktiva platser som möjligt, t ex där 
färskvatten finns och där man har nära till viktig föda, såsom rikligt med fisk.

271 grop- och vallanläggningar har redovisats som fomlämningar på 82 
lokaler enligt tabellsammanställningens kolumn III c för 1986 års invente
ringsområde i Norrbotten. I genomsnitt för hela området innebär detta inte 
mer än ca 1 lokal per ekonomiskt kartblad i skala 1:10 000, dvs per 25 km2. 
Till dessa 82 lokaler kommer emellertid alla gropar och vallar enligt 
kolumnen V a och V b, vilket i stort sett innebär en fördubbling av antalet 
lokaler per kartblad. Räknar man bort kartblad med låglänt skärgård och hög
länta, svårtillgängliga bergsmassiv, återstår en mellanzon i landskapet där 
fornlämningarna bildar ett relativt tätt mönster med ofta 20 - 30 gropar och 
vallar inom ett och samma ekonomiska kartblad. Tillsammans med ett 60-tal 
boplatser utan synliga anläggningar och ett antal ej särskilt statistikförda 
fyndplatser förtätas mönstret ytterligare.

Boplatserna utan synliga anläggningar visar bl a att man inte enbart uppe
hållit sig vid gropar och vallar. De ger också en antydan om att oregistrerade 
boplatser förekommer i svårbedömd omfattning. De som registrerats har i 
regel blottats vid vägskärningar eller vid andra markingrepp. Därtill kommer 
att det inom inventeringsområdet säkerligen förekommer svårupptäckta vallar 
och gropar som ännu inte lokaliserats och registrerats. Antal oregistrerade 
fomlämningar är särskilt svåra att uppskatta i ett läge, då kunskapen om fom- 
lämningstypema i fråga är relativt ny och utvecklas snabbt. Den snabba 
utvecklingen innebär att fornminnesinventeraren ena säsongen upplever 
mycket svårbemästrade antikvariska bedömningar, vilka följande säsong kan 
förefalla enkla och självklara.

De enskilda fornlämningarna ligger således tätt i vissa områden samtidigt som 
landskapet runt omkring i stor utsträckning tycks vara intakt och opåverkat 
av senare tiders markanvändning. Den största skillnaden mellan stenålders- 
landskapet i östra Norrbotten och samma landskapsavsnitt i vår tid är att 
landhöjningen förändrat förhållandet till kusten och därmed bl a ändrat 
floran och faunan. Strandförskjutningen är en mycket viktig orsak till fom- 
lämningamas utbredning, frekvens och bevarandegrad. Ett detaljstudium av 
de karga hed-, morän- och myrmarkerna mellan Torne och Kalix älvdalar har 
med andra ord förutsättningar att erbjuda arkeologen en "komplett” uppsätt
ning bevarade kulturlandskapselement från förhistorisk fångstkultur.
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Stenåldersbyar
I den rådande fomlämningsstrukturen med gropar och vallar både utspridda 
och i agglomerationer blir de senare särskilt intressanta, eftersom de mera in
bjuder till analys och tolkning. Ett 15-tal lokaler inom 1986 års inventerings
område har två eller flera boplatsvallar av ”hyddbottentyp” regelmässigt före
kommande tillsammans med boplatsgropar och/eller diffusa gropar. De fyra 
största har vardera omkring 20 boplatsvallar (RAÄ 166, 241, 249 och 264, 
alla i Karl Gustavs sn). På en av dessa lokaler, RAÄ 249 vid Saivaara, har 
specialkartering, fosfatkartering m m inletts inom ramen fór intern kunskaps
uppbyggnad vid riksantikvarieämbetets fomminnesavdelning och utåtriktade 
insatser för länets fornvårdsprogram. Specialkartan '(flg 20), är ännu inte 
komplett, bl a saknas enstaka fomlämningsobjekt - minst en boplatsvall i 
norra delen - och viktig landskapsinformation, t ex myrar. Den ger ändå en 
god bild av hur en stenåldersby kan ha sett ut i östra Norrbotten.
Innan vi ser närmare på specialkartan, finns anledning att illustrera den 
tidigare förda diskussionen om principerna för redovisning av fornlämningar 
vid fornminnesinventering. Vid inventeringen 1986 bedömdes lokalen vid 
Saivaara bestå av 27 fornlämningar (13 boplatsvallar och 14 boplatsgropar), 
vilka således har statistikförts och tagits med i tabellsammanställningens 
kolumn III c (sid 190). På specialkartan har 43 anläggningar hittills medtagits. 
Anledningen till denna delvis skenbara diskrepans är dels att vissa anlägg
ningar på specialkartan kan uppfattas som konstruktionsdetaljer (t ex kan nr 
7, 9 och 10 anses tillhöra nr 6), och dels att vissa ”anläggningar” (t ex nr 14, 
31 och 34) har sådan oklar karaktär att spår efter gamla rotvältor, stubbtäkter 
och annat ovidkommande inte kan uteslutas. Dessutom innebär en special- 
kartering i sig en sådan fördjupad dokumentation att ”nyupptäckter” görs 
tack vare karteringen. Den kartbild som erhålls blir därför nästan alltid mera 
fullständig än den som erhålls vid översiktlig dokumentation för den ekono
miska kartan. Endast entydigt anlagda boplatsgropar och boplatsvallar har 
statistikförts som fornlämningar vid inventeringsti Ihailet. Vi får här en kon
kret illustration till förhållandet mellan olika dokumentationsnivåer och 
redovisningsprinciper, något som såväl kulturminnesvårdare som forskare och 
andra användare av fornlämningsregistret bör känna till. I takt med fort
gående kunskapsuppbyggnad ökar förutsättningarna att förbättra redovisning
en vid inventeringen för den ekonomiska kartan, men hur långt kunskapsupp
byggande! än når kan inventeringsresultatet enligt tabellsammanställningar 
aldrig betraktas som slutgiltig dokumentation ur kunskapssynpunkt. Ur kul- 
turminnesvårdssynpunkt är inventeringsresultat ofta tillfyllest, men ur kun
skapssynpunkt blir fornlämningsregistret aldrig ”komplett”. Dess uppbygg
nad kan i det avseendet liknas vid en oändlig process, i vilken ett flertal doku
mentationsnivåer ingår, varav fornminnesinventeringen för den ekonomiska 
kartan är grundläggande.
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TECKENFÖRKLARING :

BOPLATSGROP OMGIVEN AV EN VALL
ELLER BOPLATSVALL KRING EN FLACK FÖRSÄNKNING

BOPLATSGROP MED MYCKET OTYDLIG VALL
ELLER BOPLATSVALL MEO MYCKET OTYDLIG YTTER8EGRÄNSNING

BOPLATSGROP UTAN SYNLIG VALL RUNT OM 

VÄG, p = VANDPLAN

Fig 20. Specialkarta över stenåldersbyn 
vid Saivaara (RAÄ 249 i Karl Gustavs 
sn). Upprättad av L Klang.
Special map of the Stone Age village at 
Saivaara.

HÖJDKURVA
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Enligt specialkartan utgöres boplatsvallarna av närmast ovala anläggningar 
med upp till 20 m längd och 16 m bredd. Vallen, 3 - 7 m bred och 0,1 - 0,5 m 
hög, omsluter vanligen en rektangulär yta, 4 - 10 m lång och 3 - 4 m bred. Ett 
par boplatsvallar avviker från dessa mått, t ex nr 29 med ett mycket långsmalt 
bottenplan och nr 18 med en betydligt mindre yta innanför vallen. De flesta 
bör rimligen tolkas som hyddbottnar, troligast bostäder, men förrådsbyggna
der kan även förekomma. Boplatsgropama är vanligen 1 - 2 m i diameter och 
0,2 - 0,5 m djupa. De flesta omges av en tydlig vall, 2 - 5 m bred och 0,1 - 0,4 
m hög. Hela lokalen är belägen på sandiga/grusiga avsatser i en flack morän
sluttning mellan bergsterräng i nordväst och en myrmark i sydöst, varför 
större stenar är ovanliga i och omkring anläggningarna.
På parkeringsplatsen (P på kartan) syns inga anläggningar, men här har fynd 
av kvarts tillvaratagits bland kvarliggande spridd skärvsten. Skärvsten syns på 
ytterligare några fa platser, bl a i några av anläggningarna. Rikligt med till 
synes naturbildade terrasskanter och plana ytor har naturligtvis använts av 
människorna i stenåldersbyn.

På specialkartan tycks man kunna urskilja omkring 15 ”enheter’’, var och en 
bestående av 1 - 2 hyddbottnar och 1 - 4 förvaringsgropar. Nr 1 och 2 utgör 
en sådan enhet. Strukturen i övrigt blir något rörigare, men t ex nr 3, 4 och 5 
kan ses som en ”enhet” med nr 5 som bostad, nr 4 förvaringsgrop och nr 3 
som ”extra anläggning”. Av dessa har nr 5 en rejäl vall och nr 3 en mycket 
diffus vall, men bägge kan tolkas som begränsande en ungefär lika stor yta. 
Med hänsyn till dimensionerna skulle man här kunna spekulera i att nr 3 och 
5 representerar två bostäder med olika uppbyggnad, varav nr 5 möjligen kan 
vara vinterbostad och nr 3 platsen för ett sommartält? Ett flertal alternativa 
hypoteser och tolkningsforslag skulle kunna formuleras, men dessa får anstå. 
Avsikten här är endast att antyda tolkningsmöjligheter och påtala vissa gene
rella mönster i fornlämningarnas fördelning, t ex att en kraftig och en diffus 
boplatsvall tillhörande samma ”enhet” kan uppfattas på flera platser inom 
området.

Boplatsgropar på andra lokaler, även där hyddbottnar inte har registrerats, 
skulle möjligen som en följd av resonemanget ovan kunna tänkas vara 
förrådsgropar intill sådana ”tältplatser”, som inte lämnar synliga anläggningar 
efter sig på marken.

Det vore av stort intresse att specialkartera även de övriga ”stenåldersbyama” 
i östra Norrbotten samt fördjupa dokumentationen på dessa och andra 
lokaler. Intressanta konstruktionsdetaljer liksom likheter såväl som olikheter 
lokalerna sinsemellan har registrerats vid inventeringen. Specialkarteringen 
vid Saivaara ger ett stöd för den ovan framförda hypotesen, att talrika otydliga 
fornlämningar inte har tagits med i den officiella statistiken. Erfarenheter av 
specialkartering och andra studier vid de övriga ”stenåldersbyama” skulle
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ALANEN KOIJUVAARA

HYDDBOTTNAR

FASTIGHETSGRÄNS

Fig 21. Skiss över boplatsvallar inom lokalen RAÄ 166 i Karl Gustavs sn. Upp
rättad av J Karman.
Sketch of settlement banks.

ytterligare kunna belysa fornlämningsfrekvensen och fornlämningsstrukturen 
i det förhistoriska kulturlandskapet i östra Norrbotten.

Fortsatt fördjupad dokumentation borde även inriktas på exaktare dateringar. 
Vid Saivaara kan vi tills vidare konstatera, att fornlämningarna där inte har 
att göra med sådant jordbruk som vi känner genom historiska källor och att de 
heller inte ser ut som sådana samiska visten som vi känner från senare år-
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Fig 22. Exempel på tillvaratagna fynd på lokalen RAÄ 166 i Karl Gustavs sn. 
Till vänster ett 11 cm långt redskap av skiffer, till höger ett redskap av grönsten 
Foto M Rantatalo.
Examples of finds encountered. To the left, a slate tool to the right, a stone tool.

hundraden (med härdar som karaktäriserande formelement). Boplatsvallarna 
har i stället likheter vad gäller form och frekvens med undersökta ”hydd- 
bottnar” i norra Finland, bl a på Törmävaara mellan Torne och Kemi älv
dalar, där de daterats till kamkeramisk tid (se t ex Sarvas 1975 och Siiriäinen 
1975). Vid Saivaara ser landskapet mycket kargt och ogästvänligt ut för fast 
bosättning idag, men då platsen tillhörde kustzonen för omkring 5000 år 
sedan var situationen helt annorlunda. Resursrika havsfjärdar i detta område 
var flikiga och grunda med tillflöde av sött vatten i åarna inifrån landet. 
Den förhållandevis stora agglomerationen av fomlämningar vid Saivaara 
innebär uppenbarligen att ett antal människor samtidigt fick sin försörjning 
här. Endast då havsstranden låg nära tycks landskapet och närmiljön vid 
Saivaara ha haft kapacitet att försörja en större befolkningsgrupp.

Samtliga ”stenåldersbyar” i östra Norrbotten hade ett ur ekologisk synpunkt 
gynnsamt läge för människors försörjning, när havet gick upp till dessa nivåer 
(från 40 upp till 110 m över nuvarande havsyta). Någon enstaka lokal skulle 
p g a nivåförhållanden kunna bedömas tillhöra bronsålder, men än så länge 
saknas registrerade boplatsvallar på ”järnåldersnivåer” i östra Norrbotten.
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Nivåförhållandena skulle eventuellt kunna göra det möjligt att genom rumslig 
analys följa bebyggelseutvecklingen genom ”hela” stenåldern från lokal till 
lokal i östra Norrbotten i takt med strandlinjeförskjutningen.

En annan fråga, som skulle kunna belysas genom undersökningar vid Saivaara 
och de övriga "stenåldersbyarna” är om man bodde här säsongsvis eller året 
runt. Som ovan antytts leder de kraftiga boplatsvallarna tankarna till vinter- 
boende, medan fältmaterialet i övrigt skulle kunna representera ett boende på 
platsen under varmare årstider. Byns struktur vid Saivaara tycks tyda på att 
boplatsvallarna uppförts för olika ändamål. Årstidsväxlingar framstår som en 
möjlig förklaring till detta, särskilt om anläggningarna genomgående har varit 
avsedda för människors boende. Speciella byggnader för husdjur, såsom man 
har vid jordbruksbebyggelse, förefaller vara en mindre trolig förklaring, men 
med hänsyn till framförda tolkningar av upprättade pollendiagram (Hjelm
roos 1978 och Sundström 1983) tycks denna möjlighet inte helt och hållet 
kunna avfärdas även om den arkeologiskt framstår som osannolik.

Man kan konstatera att ”stenåldersbyarna” och fomlämningsstrukturen i 
övrigt helt saknar fångstgropar i Haparandadelen av 1986 års inventerings
område (socknarna Karl Gustav och Nedertomeå). Detta kan förefalla för
vånande med hänsyn till den regelmässiga kopplingen mellan boplatsvallar 
och fångstgropar i Västerbottens inland (Lundberg 1986), men förhållandet 
talar förmodligen mera för en kustbaserad försörjning än för en försörjning av 
inlandstyp i nedre Tornedalen. De stora stenåldersbyarna i norra Norge 
(Simonsen 1961) har med hänsyn till bl a osteologiskt material satts i sam
band med säsongsboende, men frågan är om tolkningarna där är entydiga. Ett 
permanentboende utesluter naturligtvis inte jaktexpeditioner och sommar- 
visten för mer eller mindre tillfälliga aktiviteter. Stenåldersbyarna i Väster
bottens inland har tolkats som säsongsbostäder vintertid (t ex Baudou 1977 
och Rydström 1984), men ett vinterboende utesluter inte att samma boplats 
även använts under andra årstider (Lundberg 1986). Vid Saivaara och andra 
platser med stenåldersbyar i nedre Tornedalen kan vi ifrågasätta, om investe
ringarna i byggnader m m verkligen endast representerar säsongsboende på 
det sätt man vanligen tänker sig stenåldersbosättningar, med regelbundna 
flyttningar i främst inlandet (jfr t ex Selinge 1979 och Forsberg 1985). Under
sökta kustbosättningar från stenålder i Västerbottens län, vilka tolkats som 
åretruntbosättningar (Broadbent 1979), har saknat ett sådant fältmaterial som 
erbjuds i nedre Tomedalen. Detta innebär att det vore värdefullt om de slut
satser, som dragits om kustbosättningens stabilitet i norrländsk stenålder, 
kunde granskas utifrån undersökningar och analyser av det nu kända fornläm- 
ningsbeståndet.
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Bronsålders- och jämåldersbosättningar

Som ovan påpekats skulle en eller annan lokal med boplatsvallar i östra Norr
botten med hänsyn till höjden över havet kunna tillhöra bronsåldern. I detta 
sammanhang menas med brons- och järnålder endast de vedertagna kronolo
giska perioderna. Boplatser av stenålderskaraktär förekommer i brons- och 
järnålder, då stenredskap har använts.

Fig 23. Specialkarta över fomlämnings- 
lokalen RAÄ 145, ”Granånboplatsen”, 
Nederkalix sn. Upprättad av L Klang 
och K Lundin.
Special map of the archaeological 
remains at the Granån site.
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Dessutom visar sig andra fomlämningstyper i detta skede, framfor allt rösen 
samt röseliknande stensättningar. Även kokgroparna tycks tillhöra detta tids
skede i östra Norrbotten. En lokal med kokgropar vid Granån (Nederkalix sn 
RAÄ 145), specialkarterades 1986 (fig 23). Den består av 24 kokgropar, 3 
boplatsgropar (nr 12, 16 och 17 på specialkartan), 1 svårbedömd grop (nr 10 - 
sentida?) samt fyndplatser för skrapor av kvarts, avslag av kvarts och asbest
keramik. Fomlämningsbilden och terrängläget med en sandig-grusig, karg 
sluttning mot sydväst på nivåer mellan 30 och 45 meter över havet, talar i 
första hand för en datering av fomlämningama till en tidpunkt, då en havsvik 
gick upp hit, d v s för omkring 2500 år sedan. Dateringen bekräftas av asbest
keramiken och C14-dateringar av kol från tre delundersökta kokgropar (nr 4, 
nr 23 och nr 25 på specialkartan).

Inom det specialkarterade området förekommer talrika sentida stubbtäkts- 
gropar samt ett antal mycket diffusa försänkningar, terrasseringar etc, bl a 
naturbildningar men möjligen i vissa fall boplatsspår. I miljöer som denna vid 
Granån, i forntida kustmiljö och utan kända fångstgropar, tycks många 
lokaler med kokgropar indikera bosättningar i östra Norrbotten från brons
ålder och äldre järnålder.

I övrigt kan konstateras att boplatser i direkt anslutning till brons- och järn
ålderns gravminnesmärken tycks vara diffusa och svårfunna i de flesta fall. Ett 
enastående undantag från denna generella iakttagelse finns vid Fattenborg i 
Töre sn, där talrika gravar och boplatsspår av olika typer (boplatssgropar, 
boplatsvallar, skärvstensförekomster etc) förekommer i en rumsligt väl 
sammanhållen miljö av bronsålderskaraktär.

ontui lokaler Fig 24. Diagram med höjden över 
havet för lokaler med kokgropar i 
östra Norrbotten. För lokaler med 
ett flertal kokgropar räknas nivån
för den lägst belägna kokgropen. De

10 flesta kokgroparna förekommer så
som vid Granån (fig 23) i topogra
fiska lägen där man kan förmoda 
kontakt med den forntida kusten. 
En datering till äldre järnålder- 
bronsålder kan i flera fall vara tro
lig. Diagrammet upprättat av K 
Lundin.
Diagram showing the height above 
sea level of localities with earth
ovens in eastern Norrbotten.

20 30 40 50 60 70 80 90 100 m.ö.h.

178



Det förhistoriska kulturlandskapet

Begreppet ”kulturlandskapet” kan sägas ha utvecklats från någonting mycket 
konkret (åkrar, ängar, betesmark etc) till en teoretiskt vittomfattande total
summa av allt som människan åstadkommit eller påverkat i landskapet sedan 
istiden (jfr Selinge 1974 och Hyenstrand 1983). All påverkan har därvid 
lagrats genom årtusenden i ”skikt”, vilka mer eller mindre kan identifieras 
som tillhöriga fångstmiljöns, den agrara, den urbana eller den industriella 
miljöns landskap. Ett fossilt kulturlandskap i fysisk bemärkelse förutsätter att 
den kulturutveckling som präglat miljön har upphört, så att karaktäriserande 
formelement förlorat sina funktioner men konserverats och bevarats i 
terrängen samtidigt som miljöns primära markanvändning inte bevarats. Teo
retiskt kan karaktäriserande formelement saknas i ett fossilt kulturlandskap 
(t ex ett fossilt odlingslandskap, präglat av svedjebruk som inte avsätter upp- 
fattbara formelement på marken), men i praktiken behövs formelementen för 
identifikationen.
I Sverige har förhistoriska fossila kulturlandskap framför allt förknippats med 
järnålderns jordbrukslandskap, som efterlämnat talrika karaktäriserande 
formelement i miljöer med förändrad markanvändning, särskilt miljöer från 
äldre järnålder (se t ex Lindqvist 1968, där f ö begreppsapparaten kring fossila, 
relikta och recenta odlingsspår klargörs, se även t ex Carlsson 1979, Klang 
1980 och Liedgren 1984). I övre Norrland har kulturlandskapet mestadels be
handlats i den vidare bemärkelsen (t ex Meschke 1979).
Lossilt kulturlandskap från stenåldern finns knappast välbevarat någonstans i 
södra Sverige. Det kan där rekonstrueras med hjälp av pollenanalyser och 
arkeologiska undersökningar av boplatser, som grävs fram i nutida åkermark 
eller annat markslag med prägel av sentida jordbruk. I övre Norrland är förut
sättningarna helt annorlunda. Jordbruket har där - bl a beroende på landhöj
ningen - i stor utsträckning tagit andra marker i besittning än de som sten- 
åldersfolket hade intresse av. Långstkulturens miljöer kan vara relativt väl be
varade inom delar av både nord-och sydsvenska höglandet ovan högsta kust
linjen och på isolerade kustboplatser i skogsmark i östra Mellansverige, men 
möjligheterna att urskilja ett fossilt kulturlandskap är begränsade.
Att övre Norrland är rikt på stora ”ödemarker”, som skulle kunna illustrera 
den omkringströvande stenåldersmänniskans fångst- och jaktmiljö är säkert 
många på det klara med, liksom att det i detta landskap kan påträffas fångst
gropar lite här och där samt stenåldersboplatser med avslag och skörbränd 
sten i älvdalar och vid sjöstränder. Denna bild av norrländsk forntid har dock 
varit delvis föråldrad några år vid det här laget. Ett flertal preagrara ”sten- 
åldersbyar”, 4000 - 6000 år gamla, har identifierats, undersökts och analyse
rats i södra Lappland, Jämtland och det inre av Ångermanland (Lundberg 
1985). Undersökningarna har främst inriktats på de enskilda anläggningarna,
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främst bostäderna (hyddbottnarna), men av allt att döma är det fossila kultur
landskapet efter jägarsamhällen (jfr Wallin 1986 a och 1986 b) mycket väl- 
bevarat i anslutning till ett 10-tal ”byar” i Lapplandsdelen och ungefär lika 
många i den övriga delen av den analyserade regionen (Lundberg 1985 och 
1986). Stenåldersbyama här har 1-10 boplatsvallar; sammanlagt har ca 60 
boplatsvallar dokumenterats (a a).
I Norrbotten pågår undersökningar och analyser av två boplatsvallar (hydd- 
bottnar) vid Vuollerim i en miljö med ytterligare boplatsspår, fångstgropar 
m m (Loeffler & Westfal 1985). Även denna bosättning, ca 6000 år gammal 
och därmed belägen nära den samtida kusten (a a), ligger i ett landskap, som 
föga påverkats av kulturlandskapsutveckling sedan bosättningen övergivits. 
Undersökningarna här har väckt en anmärkningsvärd uppmärksamhet i mass
media och hos allmänheten med 1000-tals besökare på utgrävningsplatsen.
Vad beträffar det förhistoriska kulturlandskapet i östra Norrbotten kan vi 
konstatera, att landets med nuvarande kunskap kanske största stenåldersbyar 
tycks ha bevarats här som fornlämningsplatser, bl a fyra byar inom Karl 
Gustavs socken av ungefär den storlek som ovan visats på specialkartan från 
Saivaara (fig 20, se även fig 21). Att "byarna” synes vara större här än i 
Västerbottens inland är inte förvånande med hänsyn till den sannolika kust
anknytningen. Att landhöjningen lyft stenåldersbosättningarna till nutida in- 
landsmiljö stärker miljöns karaktär av fossilt kulturlandskap, eftersom land- 
skapsutnyttjandet radikalt ändrats från jakt och fiske i maritim miljö till 
dagens skogsbruk i glesbygd. Till det fossila kulturlandskapet hör också ett 
stort antal enstaka eller i små grupper samlade boplatsgropar samt fyndplatser 
och boplatser av stenålderskaraktär utan synliga anläggningar på marken. 
Stenåldersbyar med boplatsvallar har som ovan framgått tidigare dokumente
rats vid fornminnesinventering (jfr Löthman 1986), men identifieringen av ett 
stort antal lokaler med enbart boplatsgropar är en nyhet.
Allra sist skall här återknytas till det finsk-svenska forskningssamarbetet kring 
Tomedalens bosättningshistoria. På finska sidan Torneälven har fyra lokaler 
valts ut för pollenanalyser (Hjelmroos 1978). Tre av provtagningsplatsema är 
belägna på tämligen låga nivåer över havet, medan den fjärde, Iso-Mustajärvi, 
ligger 75 meter över havet, dvs något högre än t ex stenåldersbyn vid Sai
vaara. Analysen av pollenprovet från Iso-Mustajärvi visar enligt Hjelmroos att 
säd odlats i dåvarande Tornedalen för mellan 4000 och 5000 år sedan och att 
sädesslagsodling därefter ägt rum då och då i regionen (fig 27). En pollen
analys från en annan lokal, belägen i finska Österbotten, anger sädesslags- 
pollen vid tiden omkring 4300 f Kr (Reynaud &Hjelmroos 1980). Ytterligare 
några pollenanalyser från regionen kring Bottenviken har givit dateringar på 
sädesslagspollen i tidsskedet för 4000 — 6000 år sedan samt därefter även då 
och då ända fram till historisk tid såsom vid Iso-Mustajärvi (a a, jfr fig 27). 
Liknande dateringar av sporadisk sädespollenförekomst har också erhållits i
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Sweden

LYCKSELE

ÖRNSKÖLDSVIK,

I ÖSTERSUND-

>8 vallar

vallarHÄRNÖSAND.
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O 1 vallSUNDSVALL

Fig 25. ”Stenåldersbyar” i Norrland enligt Lundberg 1985. De inre cirklarna 
anger antalet boplatsvallar, de yttre ett beräknat revirområde med 7 mils diam. 
Drygt 60 boplatsvallar har dokumenterats som 22 ”byar”. I östra Norrbotten 
(se den infällda kartan) har ungefär lika många ”stenåldersbyar” påträffats vid 
inventeringen 1986 inom en areal motsvarande ett sådant revirområde (jfr fig 26).
Stone Age villages" in northern Sweden. The inner circles give the number of 

settlement banks while the outer ones indicate territories of an estimated 79 km 
in diam. The figure is a compilation of c. 60 settlement banks distributed in 22 
"villages".
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Övertorneh

Sverige

• Iso-Musfajärvi

Finland

Saivaara

Haparanda■

BOTTNISKA VIKEN

Fig 26. Område med "stenåldersbyar” inom en areal motsvarande ett revir en
ligt fig 25. Varje run-R motsvarar en lokal med minst två boplatsvallar. Utöver 
dessa förekommer ett flertal lokaler med endast en boplatsvall eller endast bo
platsgropar.
Stone Age villages within the area corresponding to a territory as defines in fig 
25. Each R represents a locality with at least two settlements banks. In addition, 
there are a number of localities with only one settlement bank or only settlement 
pits.

Bottenhavets kustland på svenska sidan (Engelmark 1978, jfr Selinge 1979 s 
150ff).

En tolkning av pollenanalyserna från området kring Bottenviken är att sädes
odling och boskapsskötsel förekommit i regionen mer eller mindre kontinuer
ligt alltsedan ca 4000 f Kr, men att jakt och fiske ändå kraftigt dominerat för
sörjningen (Reynaud & Hjelmroos 1980). Trots en mycket begränsad omfatt
ning kan alltså jordbruket eventuellt ha funnits med i bilden, när stenålders
människorna byggde sina byar i kustlandet, såsom t ex vid Saivaara. Utifrån 
arkeologiska iakttagelser i falt vid fornminnesinventeringen i Tomedalen
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Fig 27. Spegeldiagram över männi
skans influens på landskapet vid 
Iso-Mustajärvi (enligt Hjelmroos 
1978). Sädesslagspollen markeras 
med svart på O-linjen i % av AP 
(trädpollen) och NAP (övriga 
pollen). Det skrafTerade fältet 
markerar övriga kulturindikationer, 
t ex nässla, en, ljung och vildgräs. 
Dessa indikerar betesdrift, kulturfas 
a (se kolumnen till vänster). Kultur
fas b sätts i samband med skogs
bränder och odling på svedjor. Kul
turfas c avser odling på permanenta 
åkrar som gödslas. Kan expansiva 
och regressiva faser sättas i samband 
med det förhistoriska och det fossila 
kulturlandskapet i östra Norrbotten? 
ti fr fig 26 och fig 20).
Mirror diagram showing anthropo
genic modification of the landscape 
Cereatia pollen are marked in black 
on the zero line as percentage of A P 
(abboreal pollen) and non-abboreal 
pollen (NAP). The shaded area 
represens other cultural indicators 
(eg. nettle, juniper, heather, wild 
grass). These are thought to indicate 
pasture land, cultural phase a. Cul
tural phase b associated with forest 
fires and cultivated swiddens. 
Cultural! is phase c represents culti
vation in permanent, fertilised fields.

KULTUR INDIKATORER i SÄDESSLAG tmi
% of NAP •AP

KULTURFASER
ALDER

ISO-MUSTA JÄRVI, ÖVERTORNEI 
(Hjelm r oo s, 1978f

cza b NUTID

- 3000
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1986 forefaller detta närmast omtumlande. Man häpnar också när jordbrukets 
introduktion kring Bottenviken dateras av pollenanalyser till årtusendet för 
mellan 6000 och 7000 år sedan, eftersom liknande analyser i södra Skandina
vien, bl a Skåne, brukar datera jordbruksintroduktionen i denna sydliga 
region till ett något yngre skede (se t ex Berglund 1969 och Jennbert 1984). 
Frågan är om felkällorna vid pollenanalys spelat ett spratt vid slutsatserna i 
Österbotten eller om det finns skäl att ompröva delar av vår uppfattning om 
kulturlandskapets förhistoriska utveckling och sammansättning i norr och 
dess framväxt i hela Skandinavien (- för en sammanfattning av kunskapsläget 
vad gäller introduktionen av det äldsta jordbruket, se t ex Jennbert 1987).
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Det förhistoriska kulturlandskapet i östra Norrbotten med dess stenålders- 
byar, pollenmyrmarker m m förefaller tillhandahålla enastående möjligheter 
att belysa ett stort antal vetenskapligt högintressanta spörsmål och ge svar på 
några av de frågor som aktualiserats vid fornminnesinventeringen i norr och i 
denna artikel.

Summary

In the past ancient monuments have been regarded as rare in the eastern tracts 
of Norrbotten County. The 1986 field survey showed that this is incorrect. 
Monuments registered included remains of Stone Age villages and other sett
lement sites from the prehistoric period. The ancient monuments are very 
well-preserved and situated prevalently in a landscape affected only to a limi
ted degree by land-use during subsequent periods. With a new view of 
archaeological sites, the following hypotheses can be formulated:
- Eastern Norrbotten has the largest and most well-preserved Stone Age 
villages in the country.
- In conjunction with other archaeological remains, the Stone Age villages 
and the countryside around them form a very well-preserved prehistoric cul
tural landscape.
- Thanks to the Stone Age villages and other archaeological sites, it is possible 
to follow the development of the cultural landscape in the region from c. 5000 
B.C.
- The fossilised nature of the cultural landscape and the present topographical 
position of ancient monuments can largely be explained by prehistoric coast
lines, and shoreline displacement is the result of land upheaval.
- Stone Age villages and other prehistoric settlements in eastern Norrbotten 
are often littoral.
- The house types of the Stone Age villages are varied, suggesting perhaps 
sedentarism.
- Apart from villages, other minor settlements, leaving scattered diffuse 
remains, have also been observed. These reflect seasonal activities and a 
migratory pattern, also extending beyond the central villages.
- Knowledge of farming was already acquired at an surprising early stage of 
the Stone Age, but the main means of subsistence was fishing, hunting and 
gathering.
- In the Bronze and Iron Ages a type of archaeological site appeared that may 
signal the development of a more intensive migratory pattern, including, for 
example, settlements on the coast and in the inland.
- A research programme dealing with the prehistoric cultural landscape of 
eastern Norrbotten should be devised and carried out.
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Resultat av den reviderade fornminnesinventeringen 
inom BD-län

I II III
b d

IV V
b

VII VII
b

VIII
b

Hietaniemi 45/30 45/30 13/13 53/25 95/21 1/1 4/4 2/2 23/23 13/13
Karl Gustav 3/3 - 117/20 120/23 22/17 62/29 - 4/3 10/10 1/1 14/13 16/16
Nederkalix 4/3 - - 4/4 1/1 6/5 3/1 - - - 5/5 4/4
Nedertomeå 20/15 - 64/16 84/30 9/9 62/41 35/18 - 11/10 5/5 28/25 15/15
Överkalix - - 27/6 27/6 4/4 2/2 7/2 - - - 6/5 5/5
Övertorneå - - 18/10 18/10 11/11 3/3 26/10 8/4 9/9 3/3 18/15 8/8

Summa 27/10 - 271/82 298/102 60/55 188/105 166/52 13/8 34/33 11/11 94/86 61/61
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IX X XI
b

XII
b

211/84 260 0/0 45 22 238 1081
218/77 213 0/0 120 3 210 7000

14/9 37 0/0 4 5 32 640
201/94 328 1/1 83 8300 19 309 1626
40/11 53 0/0 27 20 33 165
75/46 141 0/0 18 10 131 1310

759/321 1032 1/1 297 29700 79 953 1206

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

II: Socken i klartext, från rubriken event, av
vikande landskap i forkortning.

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

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

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

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

VII: Inskrifter från historisk tid; a = markerade 
med R på ek. kartan, b = markerade med Ms 
på ek. kartan.

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

IX: Summa fornlämningar, markerade med R 
eller (R) på ek. kartan; (= Ilid + IV + VA + Vb 
+ VI + Vila).

X: Totalt antal antecknade lokaler.
XI: = Uld i förstagångsinventeringen; a = summa, 

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

XII: = X i förstagångsinventeringen; a = summa, b 
= avvikelse i antal, c = avvikelse i %.
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Fomlämningar i fångstmiljö -
fjällinventering i W och Z län 1986

av Kjell Linnér

Inventering för ekonomisk karta ägde under säsongen 1986 rum inom delar av 
socknarna Idre i Dalarna, Linsell, Storsjö och Tännäs i Härjedalen samt 
Undersåker i Jämtland. Arbetsområdet fördelade sig på fyra åtskilda områden, 
två större i Storsjö-Undersåker och Idre-Linsell, samt två mindre i Tännäs- 
Storsjö. En tidigare, endast översiktlig inventering för topografiska kartan 
gjordes i områdena åren 1974 - 1976. 1986 års inventering kan därför till 
större delen betecknas som nyinventering. Sammanlagt 11 kartblad i skala 
1:20 000 rekognoscerades med en total yta av 1 020 km2. Områdena består av 
fjällnära skogar och kalfjäll med endast mindre sjöar. Följande artikel be
handlar endast viktigare nyfynd.

Stenåldersboplatser

Det mesta anmärkningsvärda av nyfynden inom arbetsområdet är utan tvekan 
ett komplex av stenåldersboplatser i kalfjällsmiljö vid Vålåsjön på gränsen 
mellan Härjedalen och Jämtland (fig 1 och 2). Den avlånga sjön ligger på en 
nivå av 947 m ö h i ett pass mellan översta Ljungandalen och Vålådalen i 
Indalsälvens vattensystem, vilket den tillhör. Boplatserna är de hittills högst 
belägna kända i Sverige. Några tillverkningsplatser för redskap på samma 
höga nivå har påträffats i Tärnafjällen (Holm 1986, s 15ff), men där ligger 
själva boplatserna vid sjöarna i dalgångarna längre ned. Vid inventeringen 
1974 registrerades ett par mil öster om Vålåsjön några boplatser på kalfjället 
men ungefär hundra meter lägre (Selinge 1976, s 33).

Sjön är, i likhet med övriga sjöar med boplatser inom arbetsområdet, belägen 
så högt att någon sjöreglering ej ägt rum. Miljön är därför helt orörd vad 
strandkonturema beträffar. Samtliga 21 registrerade boplatser ligger vid södra 
delen av sjön och längs nedre delen av dennas tillflöde Dunsjöån. Sjöns norra 
hälft ligger utanför arbetsområdet, men den likartade miljön antyder att sten
åldersboplatser finns även där. Boplatserna är jämnt fördelade mellan Storsjö 
socken i söder och Undersåkers socken i norr. Ingen av boplatserna är belägen 
på själva strandplanet, som normalt är fallet vid skogssjöar, utan på krön-
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Fig 1. Ett komplex av sten- 
åldersboplatser upptäcktes 
av RAÄ:s fornminnesinven
tering på kalfjället vid Vålå- 
sjön på gränsen mellan 
Jämtland och Härjedalen. 
Karta K Linnér.
Stone Age settlements situa
ted above the tree-limit.

platåer av små, av vind delvis kaleroderade moränkullar, delvis beväxta med 
krypande dvärgbjörk och kråkbär, samt alltid några meter ovanför sjöns eller 
åns nivå. De ligger på en nivå av ungefar 950 - 970 m ö h.

På de eroderade ytorna av boplatserna påträffades förutom skärvsten talrika 
avslag av många olika bergarter, vanligen kvartsit i olika färgnyanser samt vit 
kvarts, men ofta även avslag av flinta, rosenkvarts, röd och svart jaspis samt 
avslag av mer svårbedömda bergarter. På flera boplatser hittades också före
mål, bl a 17 hela, fragmentariska eller halvfabricerade pilspetsar av kvartsit i 
olika färgnyanser. Ett par av dessa har antydan till urnupen bas. Några 
skrapor av kvartsit och flinta samt ett fragment av ett skifferföremål med slip
ytor påträffades även. På en boplats (Fig 2, RAÄ 143, Storsjö socken) hittades
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Fig 2. Samtliga år 1986 upptäckta stenåldersboplatser vid Vålåsjön återfinns i 
högt uppdragna lägen ett stycke från själva strandplanet. Här foml. 143, Storsjö 
socken på uddkrönet och på västra sidan av Dunsjöåns utlopp i Vålåsjön. Foto 
K Linnér.
View over the southern part of Lake Vålåsjön with a dwelling-site at the arrow.

i torven ett fragment av ett älghorn, vilket möjligen har samband med bo
platsen. På en och nära en annan boplats registrerades vidare två hyddtomts- 
liknande, cirkelformade stenkretsar, varav åtminstone den ensamliggande är 
klart anlagd men tidsmässigt svårbedömd p g a den oföränderliga miljön med 
extremt långsam vegetationstillväxt.

Förutom ovannämnda boplatser registrerades flera fyndplatser för enstaka av
slag samt några skärvstensförekomster, vilka kan indikera boplatser. Kvarts 
och kvartsit förekommer naturligt i omgivande fjäll, men ingenstädes kunde 
några brott, där råvaran tagits, upptäckas. Miljön för boplatsernas folk har 
troligen tett sig något angenämare än i nutiden, med rik tillgång på vilt och 
fisk samt med skog vid sjöns stränder.

Totalt registrerades i arbetsområdets högt belägna delar, nära vattensystemens
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källområden, 129 lokaler av stenålderskaraktär, inklusive fyndplatser och 
skärvstensförekomster, varav många av de senare dock kan vara sentida. 
Endast fyra lokaler, alla i Idre socken, var kända sedan tidigare inventering. 
Boplatssjöarna är, förutom Vålåsjön, Rändingsvallsjön, Mittsjön och Östra 
Sicklingen i Tännäs socken samt Grundagen, Grövelsjön, Harundsjön och 
Hällsjön i Idre socken, alla belägna mellan 541 och 762 m ö h. Skärvstens
förekomster registrerades även vid andra sjöar. Tännässjöarna avrinner till 
Ljusnan och Idresjöarna till Österdalälven. Boplatserna är belägna både på 
strandplanen och på små kullar som vid Vålåsjön. Endast Idresjöarna gav ett 
fåtal föremålsfynd, främst pilspetsar. Ovanliga lägen vid rinnande vatten har 
några boplatser längs Storån ända ner till 3 kilometer söder om Hällsjön. 
En av dessa (RAÄ 272, Idre socken) ligger dessutom på en sandudde i en myr 
och vid en liten bäck som rinner ut i Storån. Boplatser vid rinnande vatten 
finns troligen oupptäckta vid andra vattendrag inom arbetsområdet. På en 
boplats vid Mittsjön (RAÄ 349, Tännäs socken) ligger en ringförmig skärv- 
stensvall, 6 meter i diameter. Dylika anläggningar förekommer sparsamt på 
boplatser i Norrlands inland, från Härjedalen upp till Lappland (Löthman 
1980, s 135). Slutligen skall nämnas att i anslutning till boplatssjöarna 
Grundagen, Grövelsjön och Hällsjön finns talrika fångstgropssystem.

Fångstgropar och andra fangstanordningar

Ett notabelt nytillskott av fornlämningar utgör fångstgroparna, främst inom 
Idre socken med 26 nyregistrerade lokaler och med endast två tidigare kända 
fångstgropssystem. I områdets nordöstra del ligger 16 av dessa lokaler, varav 
10 är gropsystem, som ett 12 kilometer långt pärlband med spärrande funk
tion, i nordöstlig-sydvästlig riktning. De övertvärar snarare än följer dal
gångarna och åtskiljs av naturliga hinder såsom små, branta kalfjäll, tjärnar, 
åar och myrar. I Dalarna som helhet utgörs i övrigt endast 7 % av fångstgrops- 
lokalerna av gropsystem med fem eller flera gropar i varje system (Selinge 
1974, s 12). Groparnas storlek varierar kraftigt, även i samma system, men är 
oftast påfallande stora trots den i området steniga marken, till skillnad från de 
i Ijällnära skogar annars vanligen små groparna, som i t ex Ljungdalsområdet i 
Härjedalen. Där bottenplanet är välbevarat och tydligt är detta oftast rek
tangulärt.
De tre nordostligaste fångstgropssystemen (RAÄ 137, 262, Idre socken, RAÄ 
166, Linsells socken) är märkliga i flera avseenden. De utgör funktionellt ett 
enda system, drygt 3,5 kilometer långt, bestående av 71 gropar, börjande i 
sydväst intill älven Storfjätan. Därifrån följer det en stenig tallhed upp till 
foten av den branta, kala Näskilsvålen. Efter en rasbrant fortsätter systemet
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Fig 3. Fångstgrop anlagd av enbart stenar på Näskilsvålen (RAÄ nr 137, Idre 
sn). Bakom gropen skymtar flera renstigar. Foto K Linnér.
Pitfall made by only stones.
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från trädgränsen och upp till den sista, lodräta klippväggen 900 m ö h, alldeles 
under fjälltoppen 20 meter högre upp. Toppröset utgör en vinkel i landskaps
gränsen mellan Dalarna och Härjedalen, och nere i branten under toppen på 
Härjedalssidan fortsätter systemet i Linsells socken ner till Ytter- 
Sörvattensjön, utanför arbetsområdet år 1986.
I området är marken flerstädes täckt av block i stenfält utan jordavlagringar, 
och många av groparna, varav flertalet är 3 - 4 meter i diameter och mer än 1 
meter djupa, är helt eller delvis upptagna i denna blockterräng (Fig 3). 
Kanterna och vallarna är i något fall delvis upplagda i kallmur. Liknande 
fångstgropar förekommer sparsamt i andra delar av Norrland, t ex i Lappland 
(Manker 1960), Lit i Jämtland (Selinge muntligen 1987), och Hälsingland 
(Jönsson 1985). Vidare kan nämnas att ett par gropar är anlagda i ändarna av 
naturliga, hålvägsliknande rännor i terrängen, med tre naturliga och en anlagd 
sida.
Huruvida ren eller älg eller bådadera fångats på platsen är svårt att bedöma. 
Detta område var ett av vildrenens sista fästen i Sverige, intill senare delen av 
1800-talet. Gropfångst av älg, som förbjöds helt år 1864, var en passiv jakt
metod som i huvudsak spelat ut sin roll redan under 1700-talet (Selinge 1974, 
s 5), då älgen blivit sällsynt pga den mera aktiva jaktmetoden med eldhand
vapen. Den högst belägna delen av ovannämnda fångstgropssystem korsar ett 
par moränavsatser på kalfjället med många parallella, djupt nedskurna ren
stigar. Trots fjällmiljön talar kanske andra omständigheter för att groparna i 
likhet med i skogslandet användes för älg. De är, förutom sin avsevärda stor
lek, anlagda i traktens numera älgrikaste marker, vilket ortens älgjägare kan 
upplysa om, något som för övrigt även kunde bekräftas av talrik älgspillning i 
groparnas omedelbara närhet. I Jämtland har på undersökta stenåldersbo- 
platser nära fångstgropar benmaterialet dominerats av älg (Selinge 1974, s 29). 
Nära dessa långa fångstgropssystem ligger idag som enda bebyggelse några få 
gårdar, vilka upptogs som nybyggen först i början av 1800-talet, och ej kan 
ha samband med fångstgroparna. Anläggandet av groparna i områdets hårda, 
steniga terräng måste däremot ha krävt en omfattande arbetsinsats av en stor, 
välorganiserad grupp människor.

Vid Grövelsjön i Idre socken finns ovanligt nog bevarade lämningar efter ett 
par andra typer av äldre fångstanordningar. Carl von Linné noterade under 
sin Dalaresa år 1734 hur man fångade falkar på fjället ovanför sjön, och bl a 
användes duvor som lockbete. Dessa placerades i stensatta gropar. Ett par av 
dessa, enligt traditionen kallade falkfångargropar, registrerades vid invente
ringen. De är anlagda i ett stenfält och är ungefär 1 - 2 meter i diameter och 1 
meter djupa. Ett fjäll nordväst om Grövelsjön, i Norge, bär namnet ”Falk- 
fangarhögda”. I Oviksfjällen i Jämtland finns likaså ett "Falkfångarfjället”. 
Slutligen skall nämnas ett par vid förra inventeringen vid ovannämnda sjö an
tecknade fångstgiller, av vilka återstår endast timmerrester. Enligt uppgifter
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Fig 4. Stensättning (RAÄ nr 368, Tännäs socken) på Gruvvålen i septembersnö. 
I bakgrunden Mittåkläppen. Foto K. Linnér.
Slone setting above the tree-limit.

från äldre ortsbor har flera av dessa giller funnits i området. De kallas enligt 
traditionen för järvgiller men användes troligen även för andra rovdjur än 
järv. De slutade användas i början av 1800-talet.

Gravar

Tre nyfynd av ensamliggande gravar av helt olika typer gjordes under säsong
en. Intill några boplatser av stenålderskaraktär vid Harundsjön i Idre socken 
upptäcktes nära stranden en liten stensättning (RAÄ 225) av s k insjögravtyp. 
Den är närmast oval, 2,5 x 1,6 meter stor och med stenfyllning. Sjön ligger på 
en nivå av 732 m ö h ej långt från den hundra meter lägre belägna Burusjön, 
där två gravar av samma typ upptäcktes vid förra inventeringen. I en helt 
annan miljö registrerades på en avsats i sydöstsluttningen av kalijället Gruv
vålen nära Mittåkläppen i Tännäs socken en stensättning (Fig 4, RAÄ 368) 
med stenfyllning, rund och 5 meter i diameter. I dess närhet och i samma

199



miljö förekommer en typ av högar och ibland stensättningar med kantränna. 
Dessa anläggningar är dock alltid övertorvade, vilket gör stensättningen på 
Gruvvålen, som dessutom saknar kantränna, unik i denna miljö. Den tangerar 
nivån för de högst belägna högarna, ungefar 925 m ö h. Den har delvis 
synlig kantkedja och i mitten plundringsgrop ned i ursprunglig markyta. Den 
tredje graven (RAÄ 221) är en samisk s k sommargrav, rektangulär och 2 x 1 
meter stor, grävd som en tillfällig grav för en same. Denne dog på platsen 
under 1700-talet. Graven ligger på Flatruet ovanför Skärkdalen i Storsjö sock
en.

Övrigt

Flera gruvhål från 1700-talets mitt registrerades i trädgränszonen norr och 
väster om Ljungdalen i Storsjö socken. Malmen härifrån, främst koppar, 
smältes i en hytta i Ljungdalen fór vidare transport till bruket i Ljusnedal. I 
främst Ljungrisdalen och Skärkdalen i samma socken påträffades ett stort 
antal samiska lämningar, oftast kåtatomter, inga troligen äldre än från 
1800-talet.

Summary

In 1986 the registration of ancient monuments for the Economic Map took 
place in four separate areas which are parts of the parishes of Undersåker in 
Jämtland, Linseli, Storsjö, Tännäs in Härjedalen and Idre in Dalama. A total 
of 11 map sheets on the scale of 1:20 000 were investigated, mostly in wood
land but also in open mountain regions. The total area amounted to 1 020 
km2.

Only four Stone Age settlements were recorded during the last field survey in 
1974 - 1976 which suffered from lack of time and resources. In 1986 125 new 
Stone Age sites were registered, the most notable being a group situated at 
Lake Vålåsjön above the tree-limit in the mountains on the border between 
Undersåker and Storsjö parishes. Fieldwork resulted in a great increase in 
numbers of pit-falls, especially in Idre parish. Three graves were recorded in 
different parts of the examined area, two prehistoric stone-settings and one 
Lappish so-called ”summer grave”.

200



Referenser

Holm, L. 1986. Redskapstillverkning i fjällmiljö. Populär arkeologi, nr 2. 
Lund.

Jönsson, S. 1985. Hälsingland runt på två år. Arkeologi i Sverige 1982 - 1983. 
Stockholm.

Löthman, L. 1980. Fasta anläggningar på strandbundna boplatser i södra 
Lappland. Inventori in honorem. En vänbok till Folke Hallberg 1976. 
Stockholm.

Manker, E. 1960. Fångstgropar och stalotomter. Acta lapponica XV. Upp
sala.

Selinge, K-G. 1974. Fångstgropar. Fomvårdaren 12. Östersund.
- 1976. Människan i landskapet. Fomvårdaren 14. Östersund.

Arbetsområde 
inom W- och Z-län

Unders&ker

NORGE

+
4♦
4

4
4
4

** >----\

Tonnos

□

201



Resultat av den reviderade fornminnesinventeringen 
inom W-län

I II III
b d

IV V
b

VI VII
b

VIII
b

Idre 1/1 1/1 17/17 217/29 _ - 12/12
Malingsbo - - - 0/0 - - 2/2 - 4/4 - 24/8 13/13
Söderbärke - - - 0/0 - - - - - - 1/1

1/1 - - 1/1 17/17 - 219/31 - 4/4 - 24/8 26/26

Resultat av den reviderade fornminnesinventeringen 
inom Z-län

I II III
b d

IV V
b

VI VII
b

VIII
b

Linsell 0/0 29/1 _ - - - -

Storsjö 13/6 - - 13/6 21/10 1/1 154/14 1/1 - 1/1 8/7 16/16
Tännäs 3/3 - - 3/3 6/6 - 74/3 - - - 2/2 1/1
Undersåker - - - 0/0 11/10 - - - - - - -

16/9 - - 16/9 38/26 1/1 257/18 1/1 - 1/1 10/9 17/17
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IX X XI
b

XII
b

235/47 156 0/0 1 16 140 875
6/6 64 0/0 0 0 12 52 433
0/0 4 0/0 0 0 0 4

241/53 224 0/0 1 28 196 700

IX X XI
b

XII
b

29/1 1 0/0 0 0 0 1
190/36 131 12/5 1 8 33 98 297
83/12 91 3/3 0 0 18 73 466
11/10 15 0/0 0 0 0 15

313/54 238 15/8 1 8 51 187 367

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

II: Socken i klartext, från rubriken event, av
vikande landskap i forkortning.

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

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

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

VI: Fomlämningar från historisk el. ospecifierad 
tid utan markerad begränsning och med (R) 
på ek. kartan.

VII: Inskrifter från historisk tid; a = markerade 
med R på ek. kartan, b = markerade med Ms 
på ek. kartan.

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

IX: Summa fomlämningar, markerade med R 
eller (R) på ek. kartan; (= Illd + IV + VA + Vb 
+ VI + Vila).

X: Totalt antal antecknade lokaler.
XI: = Uld i förstagångsinventeringen; a = summa, 

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

XII: = X i förstagångsinventeringen; a = summa, b 
= avvikelse i antal, c = avvikelse i %.
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Centrala Jönköpings län
av Lars Löthman

1986 blev den stora revideringssäsongen för riksantikvarieämbetets forn
minnesinventering under faltarbetsperioden 1983 - 87 för ekonomiska kartan 
i Jönköpings län med inte mindre än 146 blad att rekognoscera, dvs 3650 
km2 eller en tredjedel av länets yta, vartill kom 19 blad inom Ydre kn i SSV 
delen av Östergötlands län och smärre gränsbitar av Kronobergs län. 
Sammanlagt berördes helt eller delvis 65 socknar, 56 inom F län samt 6 inom 
E län och 3 inom G län, i F län främst socknar inom Aneby, Jönköpings, 
Nässjö, Sävsjö, Vaggeyds och Värnamo kommuner, d v s i äldre administrativt 
hänseende delar av Tveta, Vedbo, Västra och Östbo härader. Se områdes- 
kartan.

Personal och arbetstider

Totalt tjänstgjorde 25 inventaringsassistenter under tiden maj till oktober med 
förordnanden mellan 1 till 6 månader för rekognoscering av 1 till 4 socknar 
var. Två in venterare deltog även vid 1954 års inventering och från länsmuseet 
deltog en tjänsteman för andra säsongen. Platsledare för Aneby-Ydre-området 
var Peter Norman, Nässjöområdet Gert Magnusson, Jönköping-Vaggeryds- 
området Lars Löthman, Sävsjö-området Leif Gren och Rydaholm-Vrigstads- 
området Bosse Jönsson, de båda sistnämnda även ansvariga för den centrala 
excerperingen. De anslagna medlen räckte till en täckningsgrad av 1,6 km2 
per assistent och anställningsdag, d v s i praktiken mellan 2 och 3 km2 per 
arbetsdag, vilket innebar att en förutsättningslös täckning av främst den 
mycket omfattande skogsterrängen ej var möjlig. Detta gäller speciellt de SV 
delarna av 1986 års arbetsområde.

Kartbladens kulturminnesinnehåll

Fornminnesinventeringens starka anknytning till utgivningen av de ekono
miska och topografiska kartorna motiverar en översiktlig redovisning av de 
olika kartbladens allmänna kulturminnesinnehåll, dvs totalsumman av allt
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som riksantikvarieämbetet aviserar till lantmäteriverket (LMV) för insättning 
på de båda nämnda kartverken (se 1983 - 85 års redogörelser). Ett för länet 
särskilt högt allmänt kulturminnesinnehåll har följande 24 kartblad i skala 
1:10 000 av 146 totalt reviderade 1986: Lommaryd (125 markeringar), Sävsjö 
(114), Rydaholm (95), Myresjö (89), Lannaskede (85), Tofteryd (83), N. 
Ljunga (81), Danstorp och Årset (80), Fröderyd (78), Hiegöl och Smålands 
Anneberg (75), Hjärtlanda (72), Nöbbele, Syreda och Uppåkra (alla 71), 
Häggatorp (70), Vaggeryd (69), Bjännerby (65), N. Sandsjö och Svenarum (64) 
samt Bälaryd, Möcklamo och Ödestugu (alla 63).

En liknande beräkning av kulturminnesinnehållet för de kommande blocken 
(6 eller 4 1:10 000-delsblad) av ”Gula kartan” i skala 1:20 000 ger följande 
rangordning: Hultsjö (420), T aberg (376), Flisby (353), Aneby (335), Sävsjö 
(323), Bodafors (320), Nässjö (296), Forserum (290) och Landsbro (282 på 4 
blad). Medeltalet markeringar per ”gammal" ekonomisk bladruta är 43 och 
medeltalet av alla registrerade platser per blad är 49, m a o något högre än 
åren 1983 - 85. Medeltalet för klara ”Gulakartanblad” är ca 250.

Statistiska kommentarer

Av tabellen över 1986 års revideringsinventering i F län framgår att antalet 
registrerade platser ökat från 2 420 åren 1953 - 64 till 7 183 eller med 197 % 
(spalterna X och XII). Socknar med speciellt många registrerade lokaler är 
Lommaryd (333), Malmbäck (321), Rydaholm (306), N. Sandsjö (304), Svena
rum (289), N. Solberga (272), Flisby (264), Vrigstad (261), Hultsjö (257), 
Ödestugu (246), Nydala (224) och Barkeryd (223). Särskilt höga procentuella 
ökningar (XIIc) uppvisar Fröderyd (1650), Nydala (505), Rogberga (369), N. 
Solberga (361), Stockaryd (360) och Hagshult (303).

Det totala antalet R-markerade fomlämningar är 8 648 på 2 451 platser (IX), 
varav 7 541 på 1 782 platser från förhistorisk tid (IIId-IV) och 1 107 på 726 
platser från förhistorisk tid (V-VIIa). Med enbart olika upplysningsskrifter har 
193 kulturlämningar utsatts (Vllb-VIIIa). Markering med endast namn har 
föreslagits 2 365 platser (Vlllb). Totalt uppgick summan av på ekonomiska 
kartan i någon form redovisade platser (Illd-VIIIb) till 5 004 eller 70 % av 
fornlämningsregistrets totala lokalinnehåll (X), en något högre andel än 
säsongerna 1983 -85.

Genom LMV:s kartbladsvisa rekognoscering kunde endast 19 av de 56 be
rörda socknarna i länet 1986 inventeras i sin helhet, medan totalt 20 socknar 
påbörjade 1984 och 1985 nu kunde färdigställas och 10 påbörjas för att full
bordas 1987, medan 7 i länets södra kant ej blir färdigställda förrän revide
ringen når Kronobergs län (se kartan).
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Stenålder

Antalet 1986 påträffade stenåldersboplatser är lågt i förhållande till de stora 
arealerna, endast 25, varav huvuddelen i SV: Voxtorp (9) samt 2 - 3 i vardera 
Hagshult, Rydaholm och Svenarum. Det ringa antalet beror i hög grad på 
minskade möjligheter att rekognoscera fram fynd i de krympande, fortfarande 
brukade och öppna åkermarkerna i länet. Att betydligt fler stenålderslokaler 
finns visar en av författaren företagen översiktlig genomgång av lösfynd i olika 
samlingar och uppteckningar vintern 1987 att antalet nu kända inom de 56 
berörda socknarna uppgår till närmare 1 500 (Löthman 1987, s 56f, kartorna), 
varav särskilt talrika inom Rydaholm (175), Hultsjö (130), Vrigstad (121), 
Hjälmseryd (85), Voxtorp (70), Lommaryd (70), Flisby (64) och Nydala (60). 
Av områdets drygt 40 hällkistor, vanligen i rösen, finns 4 - 5 i vardera Fryele, 
Hultsjö, Nydala och Rydaholm. På en strandbunden boplats i Hjälmseryds sn 
finns en hyddbottenliknande anläggning. Generellt märks slutligen en klar 
tendens till att lösfynd av bergart dominerar allt mer över flintfynden ju längre 
mot nordöst i området man kommer, ett inte oväntat förhållande med tanke 
på importvägarna för flintan.

Bronsålder

Övergången från yngsta stenålder till äldsta bronsålder indikeras med stor 
sannolikhet av hällkistor i rösen eller stensättningar samt lösfynd av enkla 
skafthålsyxor, av vilka många har påträffats inom Hultsjö (44), Rydaholm 
(40), Lommaryd (30), Hjälmseryd (30), Vrigstad (27), Flisby (21) och Askeryd 
(20). Till denna period torde även höra de relativt talrika större rösena, en del 
spridda högar samt spridda förekomster av älvkvarnsblock (5 i Östbo hd) och 
osäkra skärvstenshögar (4). Antalet lösfynd från bronsålder uppgår slutligen 
till ett 20-tal, varav flertalet inom Barkery ds, Marbäcks, Nässjö och Ryda- 
holms socknar.

Järnålder

Järnåldersfornlämningarna domineras helt av gravar, av vilka totalt registre
rades ca 7 000 på 1 350 platser, vilket innebär ökningar med 10 % för antalet 
anläggningar och med 22 % för antalet platser jämfört med förstagångsinven- 
teringen.

Trots talrika gravfålt, totalt 250, av vilka flertalet finns inom Lommaryd (28), 
Svenarum och Ödestugu (båda 21), Byarum (16), Flisby och N. Ljunga (båda
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Fig 1.1 det forstå gemensamma platsledarmötet i fält deltog under exkursioner
na även representanter från de arkeologiska och kulturgeografiska institutioner
na vid Stockholms universitet. Här studerar man domarringar och andra sten- 
kretsar på Fagertofta gravfält (Nässjö sn). Foto L. Löthman 
Slone circles are among the monuments being studied int he Fagertofta ceme
tery.

11) samt Rydaholm (10), återfinns huvuddelen järnåldersgravar ensamma 
eller i små grupper på 1 100 platser. I stort uppträder gravtyper av äldre järn- 
ålderstyp över nästan hela 1986 års område, medan gravformer av yngre järn- 
ålderskaraktär finns främst inom de S och N delarna av 1986 års arbets
område.

Mycket praktfulla gravfalt av äldre järnålderskaraktär är Brudarängen i Flisby 
sn, länets största domarringsgravfalt, Fagertofta i Nässjö sn och Toranäs i 
Almesåkra sn. Bland större och vårdade gravfalt från yngre järnåldern märks 
det vid Nederled i Rydaholms sn med en 1986 nyupptäckt större skeppssätt- 
ning samt de vid Skrapstad, Vallsjö sn och vid Bringetofta kyrkby med 73, 136 
respektive 155 anläggningar.

Av områdets 19 runristningar, knutna till broar, vägar och kyrkor, finns 3 i 
vardera Flisby, Lannaskede, Rydaholms, Myresjö och Vrigstads socknar. På 
en märklig runsten i N. Sandsjö omnämnes inte mindre än sex generationer. 
Områdets enda fomborg är Vittingsberget i N. Solberga sn.
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Fig 2. Deltagarna i Nässjömötets exkursion diskuterar tolkningen av anlägg
ningarna på en jämframställningsplats, som anlagts över ett gravfält från äldre 
järnålder vid Axamo flygplats. Foto L. Löthman
The interpretation of various features at an iron produktion site are under 
discussion.

Lågteknisk järnframställning

Inklusive tidigare enstaka kända äldre jämframställningsplatser kunde vid 
1986 års inventering förtecknas totalt närmare 40 lokaler, huvudsakligen i de 
västliga socknarna Malmbäck (6), Hagshult och Ödestugu (båda 5), Bamarp 
(4) samt Nydala och Vrigstad (båda 3). Även de 70 kolningsgropama kart
lagda på 32 polatser har också en klar lokalisering till områdets västra 
socknar: Nydala, Svenarum, Vrigstad och Ödestugu, av vilka det åtminstone i 
de tre förstnämnda kan finnas ytterligare oupptäckt slagg under markytan vid 
groparna. Det är inte otänkbart att här kan spåras en mindre ”fombergslag” 
med Nydala kloster som möjlig centralpunkt (jfr Karlsson 1983, s 198fT), dock 
på intet sätt jämförbar med Axamo-Åsamon-Sjöhult inom Tabergs bergslag 
(fig 2) eller det av RAÄ:s fornminnesinventering 1984 nyupptäckta Nissan- 
avsnittet (Löthman 1986, s 136).
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Agrarhistoriska lämningar

1986 kom uppmärksamheten att i högre grad inriktas på dessa lämningar. 
Inom de nordliga, sydöstra och sydvästra platsledarområdena gjordes, delvis i 
samarbete med dåvarande plan- och fornvårdssektionen (Kpf), extra insatser 
på en utvidgad dokumentation av tätare röjningsröseområden inom några 
provblad, vilka delvis redovisas i denna årsbok (se bidrag av Gren, Norman 
och Toliin). Avsikten var att närmare försöka bestämma ålder och funktion 
på dessa. I övrigt har registreringen av de tidskrävande och svåravgränsade 
röjningsröseområdena som tidigare skett på tre nivåer (egna RAÄ-nr, om
nämnande under andra lokaler eller anteckning direkt på fältkartan).

Totalt har 1986 förtecknats 267 ”fornåkrar” på 33 platser, främst inom 
Lommaryd (75/11), Norra Sandsjö (75/3) och Rydaholm (19/4) med nu van
ligen beskogade och terrasserade eller tegindelade åkerytor, vilka begränsas av 
terrasskanter och ”hägnadsvallar” av sten och jord med en total längd av 
närmare 2 mil. Huvuddelen återfinns inom ett par ytterst täta områden S om 
Norra Sandsjö kyrka och kring Havsjö i Bringetofta sn (Gren 1988). Båda har 
stora inslag av röjningsrösen och ställvis enstaka gravar av äldre typ, vilket 
även gäller andra, t ex Järparyd i Rydaholms sn (Toliin 1988) och i mindre 
omfattning flera andra. På bl a en lokal i Bälaryds sn synes en grav överlagra 
en terrasskant. Omvänt så finns många områden med röjningsrösen som 
saknar såväl gravar som åkerformer.

Bebyggelselämningar

Av den äldre, ödelagda bebyggelsen märks främst sammanlagt 45 by- och 
gårdstomter, varibland flertalet inom Rydaholm (ca 10 gårdstomter som ej 
legat samlade på gemensam bytomt), Nydala (4) samt Byarum, Bälaryd och 
Lommaryd (alla 3); vidare 1 slottsruin (Eksjöhov, SÖ om Sävsjö), 2 borg
ruiner (Björkö och Voxtorp sr), den gränslinjebestämda miljön kring Nydala 
kloster och 1 kyrkgrund (Flisby sn).

Av de ytterst talrika sentida bebyggelselämningarna (sannolikt närmare 3 000) 
har ca 1 900 med synliga lämningar och namn antecknats. Prov med för
enklad redovisning av sådana under gemensamt RAÄ-nr har utförts i det SÖ 
platsledarområdet.
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Kommunikationslämningar

De över 600 kommunikationslämningama fördelar sig jämnt med närmare 
200 var på kategorierna hålvägar, milstolpar och väghållningsstenar, vartill 
kommer ett tiotal stenvalvbroar och lika många äldre färdvägar. Huvuddelen 
av dessa finns dels inom Fröderyd-Lannaskede-Myresjö-Nävelsjö och består 
av flera avsnitt av långsträckta system av skålade ridstigar, dels rester av äldre 
vägsystem i form av spänger och kavelbroar utgående från Nydala kloster.

Övrigt

Slutligen har av övriga kulturlämningar förtecknats 3 ödekyrkogårdar och 54 
minnesinskrifter samt i områdets V delar 5 hyttområden och 3 hammarplatser 
samt 10 rännformiga tjärdalar. Totalt har kartlagts ett 50-tal gruvhål på 30 
platser varav huvuddelen inom Fröderyds och Ödestugu sr. Mera spridda är 
de 28 fångstgroparna, de 15 offerkällorna och de 3 offerkasten.

Fortlöpande har information och service getts till den regionala kultur
minnesvården och hembygdsföreningarna samt lokalradion och ortspressen. 
Vi stod också som värd för det första gemensamma platsledarmötet, som hölls 
i Nässjö 18-20 augusti.

Ortnamn

Ortnamnen är ofta ett uppskattat men samtidigt mycket arbetskrävande inslag 
i kartornas innehåll. RAÄ:s fornminnesinventering har 1986 föreslagit när
mare 2 500 namnlokaler (d v s i medietal 17 per blad), varav 75 % utgöres av 
namn på torp- och backstugugrunder, 20 % på naturföreteelser med tradition 
och 5 % på fomlämningar eller själva miljön för dem. Särskilt namntäta 
”gamla” blad är t ex Malmbäck, Tofteryd och vissa blad i Sävsjötrakten med 
över 30 namn och minst 10 nya; nya gula kartblad är t ex Aneby, Bodafors, 
Flisby, Hultsjö, Malmbäck och Sävsjö med över 100 namn varav 25 till 40 
nya. Hembygdsföreningarnas torpinventeringar har här varit till stor hjälp.

Slutligen ger en mycket översiktlig genomgång av de ca 1 300 namnen på byar 
och större gårdar enligt topografiska kartorna från 1960 - 70-talen följande 
fördelning av de vanligaste ortnamnens efterleder. -torp, -arp 24 %, -hult 12 
%, -ryd m fl 12 %, -bo 9 %, -målen, -måla 3 %, -by 2 %, -sta 1 %, -rum 1 % 
och -inge 0,5 %, medan andelen för ortnamn med natur-, markanvändnings- 
eller lägesbestämmande element är ca 30 %.
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Fig 3. Många är de främst äldre läns- 
bor som bistått fornminnesinvente
ring med värdefulla uppgifter. Här 
intervjuas Eva Danielsson (96) i 
Forserum, som gjort talrika folklivs- 
uppteckningar. Foto L. Löthman 
Many primairly oldes inhabitants of 
the county have provided the Central 
Board’s field survey with important 
information.

Fig 4. En annan länsbo med god 
kännedom om sin hembygd, väma- 
motrakten i allmänhet och Tofteryds 
sn i synnerhet, är Seth Lindgren (73) 
t v. som ofta återfinns på prispallen 
vid både VM och EM i friidrott for 
veteraner.
Another inhabitant (to the left) of the 
county with a sound knowledge of his 
home area.
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Bebyggelseutvecklingen

1986 års vidsträckta och 12x2-5 mil stora inventeringsområde i F län berör 
inte mindre än 6 av länets 10 åars vattenområden och uppvisar en komplice
rad bebyggelsebild.

Stenåldersindikationernas spridning utvisar en invandring från främst SV 
genom Lagans biflöden (flintfynd), från Ö genom Emåns källflöden och från 
N genom Svårtån och Huskvarnaån (bergartslösfynd dominerar i alla tre) samt 
slutligen även landvägama från S och det centrala hällkistområdet inom 
Värend i Kronobergs län.

Etableringen av bronsåldersbygdema tycks delvis följa stenåldersstråken med 
tydliga influenser speciellt för de talrika större rösena inom Västra härad från 
också här Värends stora rosekoncentrationer i S.

Utbredningen av järnålderns gravformer visar att de äldre typerna före
kommer över hela 1986 års område utom i de S delarna, medan de yngre före
kommer främst inom Västra härad, Svartåns övre dalgång och Rydaholm 
(Varenius 1987, kartor s 72 och 82). I sådana områden med lång kontinuitet 
från stenålder fram till yngre järnålder uppträder också ”äldre ortnamn” på 
-by, -sta och -inge, medan i övriga bygder med enbart spridda rösen och äldre 
jämåldersgravar pekar ortnamnsbeståndet (-torp, -hult, -ryd, -bo) på en stark 
och i N en sen (-måla-namn) medeltida kolonisation.

I områdets V delar finns antydan till en mindre ”fombergslag” med Nydala 
som tänkbar centralort. Antalet by- och gårdstomter med minst senmedeltida 
belägg i de flesta fall är 45. Mera svårdaterade är de 267 "fomåkrarna” och de 
närmast oräkneliga områdena med enbart röjningsrösen, bådadera med 
sannolikt stor spridning i tiden. Åkerkanter har i Småland i bl a Lenhovda 
kunnat C14-daterats till yngre järnålder-medeltid (Jönsson & Klang 1983, s 
148f och Klang 1981, s 58f och fig 9), medan C14-prov på röjningsröse- 
områden i skogsmark är ytterst fåtaliga och har givit medeltid (B Jönsson 
muntligen 1987).

Sammanfattning

Fornminnesinventeringen inom Jönköpings län 1986 resulterade i att: Det 
största området om 146 kartblad eller 3 650 km2 inventerades och den största 
personalstyrkan (25) under hela revideringsperioden 1983 - 87 engagerades. 
Den verklig rekognosceringstakten var 2-3 kvkm/assistent/arbetsdag.
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De registrerade platserna ökade med 197 % till 7 183 dvs 49 per blad och 
att 70 % av dem redovisas i någon form på ekonomiska kartan.

RAÄ gjort 6 235 avviseringar till LMV d v s i medeltal 43 per kartblad eller 
ca 250 markeringar per Gula kartan-blad.

Antalet R-markerade fomlämningar var 8 648 på 2 451 platser varav de från 
förhistorisk tid ökade med 13 % anläggningar och 32 % platser.

Medeltalet kända stenåldersfynd är 28 per socken och tätast i sydväst. 
Huvuddelen av bronsåldersrösena följer stenåldersstråken.
Antalet jämåldersgravar är ca 7 000 fördelade på 250 gravfält. 1 100 gravar 

var enstaka.
De äldre jämåldersgravarna endast saknas i de S delarna medan de från 

yngre järnålder finns främst i Västra hd, Svartådalgången och Rydaholm. 
Antalet lågtekniska järnframställningsplatser var 40 varav flest i väster. 
Antalet ”fomåkrar” var 267 på 33 platser.
I provrutor inom 3-4 socknar kartlades lokaler med ett urval större av de 
talrika röjningsröseområdena för att bestämma deras ålder och funktion 
De registrerade ödelagda by- och gårdstomterna var 45 
De förtecknade kommunikationslämningama var över 600 
Antalet till LMV avviserade namnlokaler uppgick till totalt ca 2 500 
Fornminnesinventeringen stod som värd för det första gemensamma plats- 

ledarmötet i Nässjö

Summary

In 1986 the survey covered no less than 146 map sheets in the central parts of 
the County of Jönköping, comprising 56 pariches and 6 river systems mainly 
of the Rivers Lagan, Svartån and Emän.

The number of registered sites increased by 197 % to 7 183. The total number 
of ancient monuments in 8 648, of which 7 541 from the prehistoric period 
increased by 13 % and the sites by 32 %.

The average number of sites of any cultural significance is 43 per old 
Economic Map sheet (25 km2).

From the Stone Age 40 gallery graves/megalithic stone cists, 25 Stone Age 
settlements and also a very large number of stray finds were registered. From 
the Bronze Age about 300 large cairns but only 6 sites with cupmarks, 4 heaps 
of fire-cracked stones and 20 stray finds were registered.

The majority of the 7 000 graves from the Iron Age are located in 250 pre
historic cemeteries, the rest occurring individually or in small groups in 1 100 
sites.
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There must still be gaps in the registration of Stone Age settlement sites, 
remains of bloomery iron production (40 registered sites) and ancient field 
systems (33 registered sites) in spite of field surveys in certain test areas in 
1986. The survey rate, 2-3 km2 per day, is inadequate to cover the extensive 
forest areas.

The distribution of ancient monuments and finds and the earliest known 
placename forms suggest continuity of settlement from the Stone Age to the 
historical period, especially in Västra Hundred and Rydaholm Parish (in
fluenced by Värend during the Stone and Bronze Ages and the River Svartån 
valley. In the other areas the same evidence indicates in the other areas a 
general decline during the Late Iron Age and a period of extensive new 
colonization and recolonization during the medieval period.
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Ydre härad
av Lars Löthman

Ydre kommun, som påbörjades i norra och östra delarna 1980 - 81 och av
slutas i söder 1987, inventerades 1986 i sina centrala delar inom en yta av 475 
km2 eller 19 ekonomiska kartblad berörande hela Sunds sn samt delar av de 
fem övriga socknarna (se F-läns-karta). Ansvarig platsledare var Peter Nor
man med biträde av 3 inventeringsassistenter och täckningsgraden var 1,8 
eller 2-3 km2 per arbetsdag.

Medeltalet kulturminnesmarkeringar som RAÄ avviserade till LMV var 25 
och medeltalet för alla registrerade platser 37 per ”gammal” ekonomisk kart
bladruta. Speciellt många markeringar uppvisade bladen Österbymo (53), 
Norra Vi (40) och Sund (37); av Gula kartan-bladen Askeryd (4-141) och 
Bordsjö (4-112) samt Österbymo (6-165) och Rydsnäs (6-151).

Av statistiktabellen framgår att antalet registrerade platser ökade med 53 % 
till 701 med Sund (216), Asby (169) och Västra Ryd (147) som tätaste sock
nar. Det totala antalet förhistoriska fornlämningar är 701 på 87 platser 
(ökning 12 % anläggningar och 38 % platser), medan antalet historiska forn
lämningar uppgår till 146 på 72 platser. Sammanlagt är summan av alla de i 
någon form på ekonomiska kartan redovisade platserna 407, vilket är 58 % av 
fornlämningsregistrets totala innehåll.

Bland de förhistoriska fomlämningarna märks främst 2 hällkistor i rösen i 
Sunds sn samt 1 hällkista och 4 stenåldersboplatser i Västra Ryds sn samt i 
övrigt spridda stenålderslösfynd. Från bronsåldern är enstaka större rösen och 
från järnåldern 23 gravfalt, varav 14 inom Sunds sn samt 5 i Norra Vi och 4 i 
Asby. Av de ca 50 övriga gravarna, varav många är nyupptäckta 1986, tillhör 
huvuddelen sannolikt äldre järnåldern.

Bland fornlämningar från främst historisk tid dominerar 64 fornåkrar på 4 
platser (Asby och N. Vi), 5 gårdstomter, 3 äldre jämframställningsplatser och 
1 hyttområde samt 3 fångstgropar, 47 vägmärken och 8 minnesinskrifter. De 
248 platserna med olika namn domineras av torpgrunder, vartill kommer ett 
mindre antal natumamn och 11 fornlämningar med namn.

I stort visar spridningen av fornlämningar, lösfynd och ortnamn på en täm
ligen spridd stenålder och bronsålder, en någon starkare etablerad äldre järn
ålder och en svagare men mera koncentrerad yngre järnålder, vilken efterföljs
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- att döma av de ca 225 namnformerna på byar och gårdar - av en stark och 
ställvis sen (-måla-namnen) kolonisation under medeltid (andelen på -torp, 
-arp 30 %, -bo 14 %, -målen, -måla 11 %, -hult 8 %, -ryd m fl 5 %, -by, -sta 5 
%, -rum 2,3 %). Tidiga invandringsvägar torde ha följt främst Svartåns vatten
system från norr samt troligen även Stångeån och Emåns biflöde Silverån från 
öster samt även Ölandvägama från Anebybygden i väster.
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Resultat av den reviderade fornminnesinventeringen 
inom F-län

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

Adelöv - - - 0/0
X Almesåkra 61/38 - 2/1 63/39 - - 4/4 - 8/8 1/1 1/1 42/40
X Askeryd 48/20 - - 48/20 - 3/3 5/5 1/1 11/11 5/5 1/1 99/99

Barkeryd 217/83 1/1 3/3 221/86 - - 7/4 - 10/10 - 2/1 55/55
Bamarp 43/12 - - 43/12 - - 3/2 2/2 4/4 1/1 2/2 30/30
Björkö 13/9 - 1/1 14/10 1/1 1/1 2/2 - 5/4 - 1/1 9/9

X Bredestad 175/15 1/1 - 176/16 - - 5/3 - 6/6 2/2 - 7/7
X Bringetofta 466/68 1/1 15/8 482/77 - 1/1 23/7 2/2 9/8 1/1 - 72/72

Byarum 370/74 1/1 5/3 376/78 1/1 4/2 6/6 2/2 10/10 - 3/3 34/34
Bäckaby 1/1 - - 1/1 - - - - - - 1/1 4/4

X Bälaryd 220/46 - - 220/46 - 3/3 24/6 - 11/11 - 1/1 26/26
Eksjö 8/7 - - 8/7 - 1/1 1/1 - 3/3 - - 22/22

X Flisby 346/72 3/3 - 349/73 - 3/3 14/5 1/1 5/5 1/1 1/1 120/120
Forserum 126/51 - 3/3 129/53 1/1 1/1 11/7 - 18/18 - 1/1 36/33
Frinnaryd 152/10 - - 152/10 - - 2/2 - 4/4 - 2/2 21/21
Fryele 69/24 - - 69/24 1/1 1/1 4/4 - 25/25 - 6/3 49/48
Fröderyd 38/9 1/1 - 39/10 2/2 1/1 18/10 2/2 2/2 - 32/18 109/109
Gällaryd 6/6 - - 6/6 - - 3/3 - 8/8 2/2 3/3 28/28
Hagshult 47/12 - - 47/12 2/2 - 24/4 6/6 11/11 2/2 7/6 38/38
Haurida 12/6 - - 12/6 - - 2/1 - - - - 3/3
Hjälmseryd 83/39 - - 83/39 1/1 - 8/8 - 12/12 - 2/2 54/54

X Hjärtlanda 146/26 - 1/1 147/27 - - 11/4 - 1/1 - - 1/1
Hultsjö 262/56 - 3/1 265/57 1/1 2/2 23/9 - 5/5 4/1 1/1 100/100

X Hylletofta 86/26 1/1 - 87/27 1/1 - 1/1 1/1 9/9 - 1/1 53/53
Höreda - - - 0/0 - - - - 4/4 - - 13/12
Järsnäs 148/32 - 2/1 150/33 - - 6/6 - 3/3 - - 5/5
Lannaskede 17/13 3/2 1/1 21/16 - - 24/11 - 1/1 - - 23/23
Linderås 18/1 - - 18/1 - - 11/1 - 1/1 - - -
Lommaryd 730/96 - 1/1 731/97 - 4/4 88/24 - 7/7 1/1 1/1 75/75

X Malmbäck 68/52 - - 68/52 - 6/3 2/2 4/4 16/16 1/1 4/4 128/125
X Marbäck 146/33 - - 146/33 - 2/2 3/3 1/1 3/3 - 1/1 33/33

Myresjö 138/12 3/3 - 141/15 - - 19/6 - - - 1/1 28/28
Månsa rp - - - 0/0 - - - - - - - -

X Norra Ljunga 355/65 2/2 5/5 362/72 1/1 - 8/8 - 7/7 1/1 2/2 29/29
X Norra Sandsjö 260/89 1/1 8/7 269/97 1/1 - 81/9 - 19/19 2/2 5/5 103/103

N Solberga 120/59 1/1 - 121/60 - 4/4 - 1/1 9/9 2/2 5/5 119/119
X Nydala 52/26 - 1/1 53/26 1/1 11/5 5/5 4/4 17/17 1/1 2/2 79/79

Näsby 8/2 - - 8/2 - - 2/2 - - - - 2/2
X Nässjö 82/34 - - 82/34 - 1/1 2/2 - 10/9 8/8 2/2 35/35

Nävelsjö 269/35 2/2 1/1 272/38 - - 61/13 - 7/6 - - 51/51
Ramkvilla 1/1 - - 1/1 - - - - - - 2/1 8/8
Rogberga 49/8 - 1/1 50/9 - - 6/4 - 8/7 3/2 8/5 20/19
Rydaholm 261/62 4/4 - 265/65 3/3 7/4 28/11 7/7 21/21 2/2 5/5 40/40
Sandseryd - - - 0/0 - - - - - - - -

X Skeppers tad 206/23 1/1 - 207/24 - - 7/3 - 3/3 - - 66/66
X Stockaryd 110/19 - - 110/19 - - 4/4 - 1/1 - 1/1 38/38
X Svenarum 319/73 1/1 - 320/74 3/3 - 7/6 - 11/11 3/3 5/4 114/114

Tranås/Säby - - - 0/0 - - - - - - - 3/3
Tofteryd 112/25 - - 112/25 - 1/1 9/9 3/3 24/24 2/2 - 55/53

X Vallsjö 359/43 3/3 - 362/46 - 1/1 18/7 - 6/6 - - 35/35
Vi reda 12/3 - - 12/3 - - - 1/1 4/4 2/2 - 3/3
Voxtorp 17/14 3/3 - 20/16 9/9 1/1 4/2 1/1 11/11 3/3 5/4 42/42

X Vrigstad 230/62 1/1 1/1 232/62 - 1/1 4/4 2/2 6/6 1/1 1/1 112/112
Värnamo 1/1 - - 1/1 - - 1/1 ■e - - - 6/6

X Ödestugu 271/74 - 3/1 274/75 1/1 - 7/6 4/3 12/12 2/2 21/5 62/59
Öggestorp 66/20 - - 66/20 - - 1/1 - 5/5 1/1 - 26/25

Summa 7420/
1687

34/33 57/41 7511/
1752

30/30 60/46 609/248 45/44 393/388 54/50 139/98 2365/
2348
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IX X XI XII
a b c a b c

0/0 0 0/0 0 0 0 0 0
75/5 139 52/32 11 21 49 90 184

68/39 193 41/14 -3 -6 87 106 122
238/100 223 183/71 38 21 90 133 148

52/20 93 39/10 4 10 26 67 258
23/18 36 12/9 2 17 16 20 125
187/24 48 152/13 24 16 25 23 92
517/95 200 462/38 20 4 56 144 257
399/98 201 424/64 -48 -11 117 84 72

1/1 6 1/1 0 0 1 5 500
258/66 149 194/36 26 13 49 100 204
13/12 61 6/6 2 33 16 45 281

372/86 264 265/56 84 32 63 201 319
160/79 142 107/52 22 21 68 74 109
158/16 57 140/8 12 9 31 26 122
100/55 155 67/17 2 3 39 116 297
64/27 175 10/8 29 290 10 165 1650
17/17 90 5/5 1 20 37 53 143
90/35 113 46/12 1 2 28 85 303
14/7 17 10/4 2 20 14 3 21

104/60 187 66/25 17 26 62 125 202
159/32 87 128/23 19 15 31 56 181
296/74 257 203/39 62 31 86 171 199
99/39 105 74/18 13 18 30 75 250
4/4 20 0/0 0 0 3 17 567

159/42 100 124/26 26 21 35 65 186
46/28 59 10/8 11 110 17 42 247
30/3 3 12/1 6 50 2 1 50

830/131 333 621/62 110 18 100 233 233
96/77 321 57/46 11 19 98 223 228
155/41 121 143/35 3 2 75 46 61
160/21 69 108/15 33 31 29 40 138

0/0 0 0/0 0 0 0 0 0
378/88 146 328/49 34 10 61 85 139
370/126 304 210/67 59 28 110 194 176
135/74 272 100/46 21 21 59 213 361
91/58 224 42/17 11 26 37 187 505
10/4 5 8/2 0 0 2 3 150

95/46 121 63/21 19 30 43 78 181
340/57 131 246/24 94 38 42 89 212

1/1 11 1/1 0 0 2 9 450
64/19 75 25/6 25 100 16 59 369

331/111 306 274/62 -9 -3 142 164 115
0/0 0 0/0 0 0 0 0 0

217/30 126 226/22 -19 -8 32 94 294
115/24 115 109/10 1 1 25 90 360
341/94 289 260/69 60 23 97 192 198

0/0 3 0/0 0 0 2 1 50
149/61 165 89/22 23 26 56 109 195
387/60 110 333/35 29 9 51 59 116

17/8 22 26/2 -14 -54 12 10 83
46/39 143 20/14 0 0 42 101 240

245/75 261 276/42 -44 -16 71 190 268
2/2 10 1/1 0 0 4 6 150

298/96 246 234/67 40 17 102 144 141
72/26 74 59/16 7 12 22 52 236

8648/
2451 7183 6692/

1349
819 12 2420 4763 197

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

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

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

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

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

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

VII: Inskrifter från historisk tid; a = markerade 
med R på ek. kartan, b = markerade med Ms 
på ek. kartan.

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

IX: Summa fornlämningar, markerade med R 
eller (R) på ek. kartan; (= Uld + IV + VA + Vb 
+ VI + Vila).

X: Totalt antal antecknade lokaler.
XI: = Uld i förstagångsinventeringen; a = summa, 

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

XII: = X i förstagångsinventeringen; a = summa, b 
= avvikelse i antal, c = avvikelse i %.
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Resultat av den reviderade fornminnesinventeringen 
inom E-län

I II III
b c d

IV V
b

VI VII
b

VIII
b

Asby 174/11 174/11 3/3 25/7 0 11/11 1/1 54/54
Norra Vi 45/8 - - 45/8 - 1/1 - - 7/7 1/1 2/2 16/16
Sund 442/38 2/2 - 444/40 - 2/2 16/4 1/1 17/16 4/3 1/1 74/74
Svinhult 1/1 - - 1/1 - - - 1/1 4/4 2/2 1/1 26/26
Torpa 2/2 - - 2/2 - - 1/1 - 1/1 - - 24/24
Västra Ryd 31/21 - - 31/21 4/4 1/1 48/5 - 7/7 - - 43/43

Summa 695/81 2/2 - 697/83 4/4 7/7 90/17 2/2 47/46 8/7 4/4 237/237
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IX X XI
b

XII
b

213/30 169 221/7 -47 -21 96 73 76
53/15 55 50/8 -5 -10 42 13 31

480/63 216 334/27 110 33 118 98 83
6/6 68 0/0 1 38 30 78
4/4 46 2/2 0 0 56 -10 -18

91/38 147 20/13 11 55 109 38 35

847/156 701 627/57 70 11 459 242 53

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

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

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

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

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

VI: Fomlämningar från historisk el. ospecifierad 
tid utan markerad begränsning och med (R) 
på ek. kartan.

VII: Inskrifter från historisk tid; a = markerade 
med R på ek. kartan, b = markerade med Ms 
på ek. kartan.

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

IX: Summa fomlämningar, markerade med R 
eller (R) på ek. kartan; (= Uld + IV + VA + Vb 
+ VI + Vila).

X: Totalt antal antecknade lokaler.
XI: = Uld i förstagångsinventeringen; a = summa, 

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

XII: = X i förstagångsinventeringen; a = summa, b 
= avvikelse i antal, c = avvikelse i %.
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Sista året i Skaraborgs län
av Gerhard Flink

Fornminnesinventeringen i länet avslutades 1986. På fyra år har länet revide
rats. Förhoppningsvis kan en samlad bedömning av de gångna årens resultat 
göras i annat sammanhang. Här skall kommenteras några av de iakttagelser 
som gjordes under 1986. Arbetsområdet var beläget i nordvästra delen av 
länet och de nordligaste bladen kom att beröra även Värmlands och Örebro 
län. Hela området omfattade 1450 km2 av vilket 450 utgjordes av skärgårds- 
och vattenarealer.

Av statistiken framgår att förändringarna gentemot tidigare inventering var 
ganska ringa. Vissa justeringar kunde göras t ex för högt skattade gravfält. 
Minskningar i vissa socknar kunde dock kompenseras genom nyupptäckta 
gravar och t ex skålgropslokaler. Talrika fornlämningslokaler har dock till
kommit vilket kan ses av jämförelse mellan kolumnerna IX och XI. Föränd
ringarna ligger i registreringen av stenåldersboplatser och andra (R)-lokaler 
samt de nu R-märkta milstolparna. Registreringarna i kolumn Vb är en annan 
stor grupp. Här finns talrika fossila åkrar och fångstgropar. I sista kolumnen 
XII kan noteras stor skillnad nämligen en dryg fördubbling i antal antecknade 
lokaler. Bland dessa döljer sig många presumtiva fomlämningar t ex lösfynd 
av diverse föremål som kan indikera boplatser o dyl.

Några av de intressantare iakttagelserna skall kommenteras närmare.

Stenåldersboplatser

Tidigare år har över 200 stenåldersboplatser registrerats i Skaraborgs län (jfr 
Gren 1986). Arbetena i 1986 års revideringsområde innebar att de sista 
pusselbitarna kunde placeras in i utbredningskartan över stenåldersboplatser- 
na i Skaraborgs län. En större koncentration kunde därvid dokumenteras 
kring stränderna vid Skagerns utlopp via Gullspångsälven till Vänern i S 
Råda och Amnehärad socknar. Ett 20-tal boplatsrester kunde identifieras i det 
frameroderade strandplanet. Skagerns boplatser är emellertid svårt skadade 
genom den höjning av vattenståndet som ägde rum under tidigt 1900-tal, när 
Gullspångs vattenkraftverk skulle byggas. Skagerns vattenyta är enligt uppgift 
höjd ca 2 meter över den ursprungliga. Detta har medfört att de troligen under
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forntiden strandbundna boplatserna har omspolats och helt eller delvis för
störts genom vågerosion.

En hel del andra boplatser registrerades i anslutning till t ex Tidans dalgång. 
Sedan länge har en stor boplats varit känd i Eks socken på en låg rygg i åker
marken. Delar av denna boplats undersöktes redan på 1930-talet genom riks
antikvarieämbetets försorg. Vid dessa undersökningar påträffades rika fynd av 
redskap och föremål av flinta. Fynden ger anledning förmoda att här finns 
spår efter en av de tidigaste boplatserna i området. Bland fynden nämns 
mikroliter, samt kölskrapor och skivskrapor samt tvärpilspetsar. Sådana fynd 
bör kunna innebära att här kan ha funnits en bosättning redan under 4 - 
5000-talet före Kr. Längre norrut vid Tidans utlopp i Mariestad kunde ytter
ligare en boplats noteras i åkermarkerna öster om Leksbergs kyrka. Sannolikt 
har en boplats även funnits vid norra utfarten ur staden, här har nämligen 
tidigare påträffats flintyxor, avslag i flinta etc. En stor boplats kunde även 
registreras vid Sundsören vid farjeläget till Torsö, i Hassle socken. Här kunde i 
en mindre åker ses ett flertal flintbitar samt skörbrända stenar sannolikt från 
härdar. Intressant är här närheten till ett par större gravrösen sannolikt från 
bronsålder.

Gravar från stenålder är tidigare inte kända norr om Kinnekulle i länet utom i 
ett fall nämligen vid Lockernd i Leksbergs socken. Här undersökte Oscar 
Montelius år 1884 en svårt skadad hällkista. Inga daterande fynd gjordes men 
kistans konstruktion och storlek kan anses som karakteristisk för tidsperioden. 
Av kistan finns nu inga spår men i likhet med andra icke begränsningsbara 
fomlämningar markeras nu platsen med ett (R) på nya ekonomiska kartan.

Bronsålderns fomlämningar

Om stenålderns gravar är sällsynta i området kan inte samma sägas om brons
ålderns monument. Ett flertal rösen finns glest spridda i anslutning till Vänern 
och de öppna slätterna. Det största röset i norra Vadsbo är beläget ute på 
Torsö vid Boda. Detta röse mäter 25 meter i diameter och är närmare 2 meter 
högt. Tyvärr är graven skadad genom omplockning så att den centrala grav
gömman sannolikt är borttagen. Intressant är att notera att en stor kista 
uppenbarligen har funnits, ca 6 meter lång och 1 - 2 meter bred. Denna är 
skadad och nu otydlig men kan inte helt uteslutas vara en äldre konstruktion 
som kanske tillkommit redan under yngsta stenålder. Man kunde ha väntat sig 
att ett såpass stort gravröse skulle ha varit känt och noterat i äldre källor som 
t ex den första riksomfattande inventeringen, de s k ”Rannsakningar efter 
antikviteter”. Så är inte fallet utan från Torsö nämns endast en nu försvunnen 
runsten samt ett ”Skiähr” ute i sjön med en ”steenhoop samman kastader”.
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Denna anläggning återkommer i uppteckningar från 1700-talets början där 
det talas om ett par rösen av samma storlek varvid röset vid Boda sannolikt 
avses vara det andra röset.

Spänningen var således stor vid besiktningen av den enda ö som kunde avses 
nämligen den holme som betecknande nog är markerad med namnet ”Röret” 
på gamla kartan. Ön är tyvärr svårt skadad genom stentäkt men på högsta 
delen kunde bottenlaget till det tidigare så dominerande röset fortfarande ur
skiljas. Fomlämningen kan klart beläggas genom förekomsten av den kant
kedja av meterstora block som har begränsat graven. Denna är synlig längs 
nordöstra kanten men är bortbruten för övrigt. Genom den kvarvarande delen 
kan dock fomlämningen uppskattas till ca 25 meter i diameter, dvs lika stor 
som Bodaröset på Torsö. Bronsålderns samhälle har således manifesterat sig 
genom ett par ovanligt praktfulla monument vid inloppet till Mariestadssjön.

Ytterligare ett nyupptäckt röse kan nämnas. Även denna plats kan identifieras 
i äldre uppteckningar. I den Sundholmska samlingen i Skara stifts- och lands
bibliotek nämns en ”grifteplats” vid Rogberget sannolikt syftande på 
Råkullen i Utby socken. I uppteckningen från 1700-talet talas om bl a ett 
”Stenrös” och på platsen finns mycket riktigt ett ganska välbevarat röse, 15 
meter i diameter och 1-1,5 meter högt. Endast ett hundratal meter söderut 
innanför gränsen till Ekby socken upptäcktes för övrigt ett annat, mindre röse.

En annan rösegrupp förtjänar nämnas på grund av sin anmärkningsvärda be
lägenhet. I delar av Sverige finns rösen i något annorlunda lägen som kanske 
kan betecknas som bronsålderns revirgränser mot angränsande bosättningar. 
Sådana enstaka förekomster finns t ex på Kynnefjäll i norra Bohuslän och på 
Kroppefjäll i Dalsland. Dessa rösen kan kanske tolkas som markeringar av de 
revir som kan ha utnyttjats som betesmarker. Finnerödja har som framgår av 
namnet uppkommit genom en sentida, sannolikt 1600-tal, kolonisation mitt 
ute i Tiveden. Närmaste fomlämningsbygd får sökas i Hovaåns dalgång ett 
par mil i sydväst. Trots den avsides belägenheten finns dock en röseförekomst 
i Finnerödja. I en brant västsluttning nära Brinkhagen ligger tre rösen nära 
järnvägen. Normalt skulle rösena kunna förklaras som tillkomna i samband 
med kolonisationsforetag under bronsålder i området. Inga fornlämningar av 
annan typ som skulle kunna antyda kontinuitet bakåt eller framåt i tiden 
finns dock i Finnerödjaområdet. Närmaste fornlämningar från förhistorisk tid 
finns i anslutning till Skagerns kust ca 5 kilometer västerut. Andra för
klaringar än kolonisation far därför sökas, och i detta fall kan kanske den 
gamla eriksgatans sträckning antas ha samband med rösena. Rösena ligger 
bara några tiotal meter ifrån en äldre, djupt nedskuren hålvägsliknande smal 
grusväg som kanske kan ha varit en färdväg redan under förhistorisk tid med 
status av förbindelseled mellan Götaland och Svealand.
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Älvkvarnar

En annan koncentration av bronsålderns fomlämningar kunde registreras i 
Björsäter och Bredsäter socknar norr om Svaneberg. Här upptäcktes 7 älv- 
kvamsförekomster. Hällristningar är sällsynta i Västergötland, mest kända är 
hällristningarna vid Lilla Flyhov på Kinnekulles sydöstra sluttning. Här finns 
talrika skeppsfigurer, cirkelfigurer, fotsuleristningar samt flera hundra skål
gropar. Den mest kända enskilda figuren i denna ristningslokal är den s k yx- 
guden vilken är en liten, människoliknande figur med en överdimensionerad 
yxa i den lyfta handen. Kultiska sammanhang har också förknippats med 
hällristningar och skålgropar. I äldre tid förknippades skålgropama med över
naturliga väsen och har kallats älvkvarnar i stora delar av Sverige. Skålgropar 
förekommer emellertid oftast utan figurristningar och kan också vara både 
yngre och äldre än bronsålder. På Falbygdens gånggrifter kan inte sällan stora 
skålgropsförekomster ses, i något fall flera hundra tätt samlade på takhällar.

Skålgroparnas funktion är naturligtvis nu omöjligt att härleda utöver sam
bandet med ristningar med bildinnehåll, som leder tankarna mot forntida reli
giösa föreställningar. Sparsamma 1800-talsuppteckningar finns som antyder 
fruktbarhetsriter av ganska avancerad karaktär kring och på skålgropshällar i 
Västergötland. Från senare tider finns också belagt hur man offrat småmynt 
etc i skålgropar av olika skäl. Offer för uppnående av fiskelycka finns belagt så 
sent som under revideringsinventeringen 1983 i västra delarna av Skaraborgs 
län.

På de låga moränförhöjningarna norr om Svaneberg i Bredsäter upptäcktes 
som nämnts en mindre koncentration med skålgropar. Den största före
komsten omfattar ca 175 skålgropar och ett par otydliga rännor. Skålgroparna 
är belägna på ett stort, sprucket flyttblock och täcker praktiskt taget hela 
ovansidan av blocket. De är i regel 5-10 centimeter i diameter och 1 - 3 
centimeter djupa. Rännorna är otydliga och av oviss karaktär. Inte långt ifrån 
denna, som är den största skålgropslokalen i nordöstra delen av länet, upp
täcktes ytterligare en stor förekomst omfattande ca 75 skålgropar. Även dessa 
är placerade på ett löst block. En annan tydlig skålgropslokal är belägen inne i 
Lugnås stationssamhälle och består av ett tjugotal tämligen djupa skålgropar 
inknackade på ett stort flyttblock i en villaträdgård. Några rösen och röselik- 
nande stensättningar finns i området och förstärker intrycket av en brons- 
åldersbosättning i de torra självdränerade markerna mitt i de nu helt upp
odlade åkermarkerna kring Björsäter och Bredsäter.
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Järnålderns skadade fomlämningar

Den förromerska järnåldern (500 f Kr) har uppmärksammats genom K.E. 
Sahlströms publicerade undersökningar av några umegravfalt medan den 
senare järnåldern varit mindre känd pga supponerad frånvaro av typiska 
gravfalt, dvs gårdsgravfält av den art som är väl känd från övriga delar av 
landet f f a Mälardalen. Man har diskuterat hur förhållandena var under yngre 
järnålder i Västergötland. Jämförelser mellan Uppland och Västergötland kan 
påvisa hur olika förutsättningar i de bägge landskapen har resulterat i högst 
olikartade spridningsbilder för fornlämningsbeståndet (Selinge 1985).

Revideringen har medfört en förändring i vår kännedom om fornlämnings- 
strukturen från denna epok. Båda minskningar och ökningar i jämförelse med 
den tidigare inventeringens resultat har framkommit. I många fall har be
tydande reduceringar i antal fomlämningar på gravfält varit nödvändiga. I 
andra fall har nyfunna gravar kunnat fylla de luckor som funnits i det äldre 
materialet. Ett sätt att rätt förstå gravfaltsstrukturen är att jämföra olika om
råden inom landskapet med olika bevarandegrad för att därigenom skaffa sig 
en uppfattning om hur fornlämningsstrukturen bör ha sett ut. Ett modell
område i Vadsbo utgörs av Torsö socken. Här finns alla förutsättningar för att 
göra bebyggelsehistoriska studier. Torsö utgör ett av naturliga gränser slutet 
naturrum varför man kan t ex av fornlämnigsbeståndet från en given epok 
skapa sig en uppfattning om kolonisationen. Naturgeografiskt finns förutsätt
ningarna för att fomlämningar kan ha bevarats i representativ grad. Torsös 
natur är bruten med impediment lämpliga för gravar men olämpliga för 
odling: därför finns gravarna kvar. Gravbeståndet var här redan tidigare väl
dokumenterat men kunde bl a kompletteras med ett nyupptäckt gravfalt vid 
Björk på sydöstra Torsö. Det intressanta är som nämnts den kompletta struk
turen. Bebyggelsen är belägen i ett glest stråk från Nolby (”Nordby") via 
gårdar med klart forntida namnformer, t ex Hässelstad (”gården vid hassel
dungen”) ner mot Skeberga. Nästan samtliga namn på gårdarna i stråket har 
namn av jämålderskaraktär och de har typiskt nog gårdsgravfält precis som 
man observerade ett par hundra år efter de sista hednabegravningarna när 
Äldre Västgötalagen upptecknades. I landskapslagarna nämns ”höghae byr ok 
af hednu bygdaer” med betoning på gravhögen som ett säkert bevis för en viss 
bebyggelses höga ålder och sedvanerätt till ett visst område.
Ett annat område i Skaraborgs län med ungefar samma betingelser som Torsö 
för bevarande av gravar utgörs av de norra delarna av Kållandshalvön. Här 
kännetecknas terrängen av talrika impediment med berg i dagen och morän
höjder med odlade dalar och slätter emellan. Liksom på Torsö är fornläm
ningsbeståndet välbevarat och de forntida bosättningarna kan spåras genom 
ålderdomliga ortnamn och intilliggande gravfält. Randområden i landskapet 
kännetecknas likaså av bevarande forntida miljöer. De intensivt odlade slätt-
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Fig 1. Vid Hässlestad på Torsö finns en skeppssättning och flera domarringar, 
samt ett äldre jämåldersgravfält som vårdas sedan 1977. Foto R Sturegård.
At Hässlestad there are a ship-setting, several stone circles and Iron Age 
cemetery.

områdena i centrala Västergötland saknar däremot ofta gravfält eller har 
endast enstaka eller mindre sådana.

Ofta förekommer i dessa områden enstaka gravar, dessa kan då ibland ha 
imponerande dimensioner. Århundradens odling har orsakat detta och man 
kan med stor säkerhet anta att bristen på typiska gårdsgravfalt av högkaraktär 
endast är skenbar.

Dessa förhållanden kan också förmärkas i de norra delarna av länet. I Ekby 
socken är nuvarande Vallby beläget i vad som sannolikt är det tredje läget för 
byn. Det ursprungligaste läget torde ha varit ute i nuvarande åker några 
hundra meter öster om vad som nu framstår som oregelbundna förhöjningar 
ute på ett impediment i åkern. Detta är emellertid de sorgliga resterna av ett 
gårdsgravfalt som hört till det förhistoriska Vallby. I just detta fall kan nämnas 
att ytterligare ett litet gårdsgravfalt upptäcktes ett par hundra meter söder om 
det förmodade ursprungliga läget för järnålderns Vallby. 1 samma socken 
kunde centralbosättningens spår upptäckas. På en backe söder om Ekby är en 
höjd med ett mycket välbevarat område fornåkrar. Dessa är av säkerligen 
olika tillkomsttid men har troligen förhistoriskt ursprung. I själva byn var
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Fig 2. På Torsö är järnålderns gravfält bevarade. Från Nolby med detta hög- 
gravfalt finns ett stråk fomlämningar längs den nordsydliga dalgång som 
skymtar i bildens vänstra del. Foto M Håkansson.
On Torsö, Iron Age cemeteries are preserved.

tidigare känt en svårt skadad treudd. Denna kan identifieras i ett område med 
talrika gropar som har totalt utplånat alla eventuella andra fomlämningar 
i området. I en trädgård några hundra meter söder om denna plats kunde vid 
revideringen en hög samt en rest sten upptäckas. Med viss sannolikhet kan 
antas att dessa fomlämningar kan utgöra rester av nu helt förstörda gravfalt. 
På moränryggen söder om Leksberg är ett flertal fomlämningar av vilka säker
ligen några utgör rester av gravfält. Ullervads samhälle torde som framgår av 
namnet vara av förhistoriskt ursprung. Söder om kyrkan i sluttningen mot 
Tidan finns spår av ålderdomliga åkerspår. Nära dessa är på ett impediment 
ett par förhistoriska gravar och inne på kyrkogården kunde vid revideringen 
en något tvivelaktig gravhög antecknas. Läget invid den äldsta kyrkplatsen 
indikerar att även här kan ha funnits ett gravfalt. I dessa nu relaterade fall kan 
bebyggelse och odling ha medfört den gradvisa förstörelsen av de förhistoriska 
gravarna.

Ett område inte långt ifrån kan exemplifiera andra bevarandeförhållanden. 
Vid Greby och Vallby i Hassle socken är landskapet varierat med blockrika 
moränryggar blandade med uppodlade slätter. De steniga moränryggarna har
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hållit odlingen borta och bebyggelsen har varit gles. Följaktligen är också de 
till de förhistoriska Vallby och Greby hörande gravfalten och även de enskilda 
gravarna bevarade i stor utsträckning. Det praktfullaste gårdsgravfältet i när
heten av Mariestad ligger i Berga socken vid Hassle-Säby. Säby är ett namn av 
förhistorisk typ och betyder ”Sjöby”. Troligen har bosättningen varit domine
rande under järnåldern att döma av de praktfulla gravarna som funnits och 
delvis fortfarande kan ses på en höjd inte långt från nuvarande Hassle-Säby 
gård. Gravfältet är liksom andra skadat genom äldre takter och odlingar. Man 
kan dock urskilja de manshöga stenarna som ingått i ett par skeppssättningar 
som funnits på gravfaltet. Dessa är svårt skadade och stenarna är borttagna 
eller omkullvälta. Detta gravfält blev också föremål för en arkeologisk under
sökning under 1930-talet, varvid tre högar undersöktes. Fynden tolkades som 
nedlagda under 600-talet e Kr och bestod av talrika pärlor i olika material och 
storlek. Vissa av dessa förefaller av sitt påkostade utförande att döma att ha 
lagts ner i en icke obetydlig persons gravgods. En vid skala av gravfalt i olika 
stadier av bevarat tillstånd kan alltså upplevas i Mariestadsområdet liksom i 
andra delar av länet.

Bytomter

I Mellansverige kom p g a stormaktstidens säteribildningar talrika byar att 
inkorporeras i den växande stormannaklassens domäner. Som tidigare fram
hållits har dessa byar där ofta förhistoriskt ursprung vilket framgår av ort
namn och bevarade fornlämningar. Dessa byar kom att så småningom av
folkas och läggas öde. Eftersom byplatsema med största sannolikhet kan miss
tänkas innehålla rester, dvs kulturlager, av de förhistoriska och medeltida 
bosättningarna ses nu dessa tomter som fornlämningar liksom t ex stenålders- 
boplatser. Vid exploateringar vilka medfört borttagande av sådana lokaler, 
har på senare år kunnat konstateras att boplatsspår i flera lager kan dokumen
teras. I Västergötland kom aldrig adeln att på samma sätt som i Mellansverige 
dominera landsbygden, varför de helt övergivna byplatsema här är sällsynta. 
Inom årets arbetsområde finns dock ett antal sådana platser. Förutom den 
nämnda Vallby i Ekby socken finns ett nu försvunnet Vallby i Hassle socken. 
Detta Vallby kan urskiljas till läge på äldre lantmäteriakter. Nu finns på by
tomten endast ett sentida hus. Söder om detta, Kapellet, kan i betesmarken ses 
fragment av de äldre husgrunderna och vägarna. De förhistoriska boplats
spåren torde däremot ligga djupare. Det gamla Fålebergs bytomt ligger också 
övergiven och här kan talrika husgrunder urskiljas. I just detta fall finns den 
gamla bybebyggelsen väl dokumenterad genom en dokumentation, som 
gjordes i samband med att byn avhystes i slutet av 1800-talet. Genom denna 
dokumentation som utfördes av Sven Lampa yppas en sällsynt möjlighet att
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på fotografier uppleva hur en sydsvensk oskiftad by kunde se ut och sannolikt 
har sett ut i flera hundra år. Tillhörande gravfält finns bevarat söder om byn 
medan det norra gravfaltet är praktiskt taget helt förstört genom olika väg- 
dragningar.

Fossil åkermark

Vid de äldre bosättningarna med ursprung i förhistorisk tid finns ibland även 
spår av de åkrar som hört till byn. De tekniker man använt vid de äldre od
lingarna har avsatt typiska spår i landskapet i den mån de bevarats. Av natur
liga skäl är sådana sällsynta genom att den odlade marken normalt har 
brukats kontinuerligt genom tiderna. Endast i den mån de äldre åkrarna har 
övergivits och brukats som t ex betesmark har de ålderdomliga bruknings- 
sättens spår kunnat bevaras. Västergötland som helhet är osedvanligt gynnat 
beträffande bevarade fomåkrar och dessa finns representerade i många 
socknar. Även i Mariestadsområdet finns ett antal exempel. De tydligaste 
fornåkrarna finns att se i Ullervad socken vid Kristinehamn inne i storskogen 
väster om bebyggelsen. Här finns åtta högvälvda åkerryggar, ca 30 meter 
långa, 4-6 meter breda och 0,3 - 0,6 meter höga. Inte långt därifrån invid 
nutida brukad åkermark finns i en lövdunge ett annat område med fossil åker
mark som liknar det förstnämnda med både högvälvda ryggar och mer ut
planade ryggar som sannolikt odlats fram till modern tid. Här har ryggarna 
uppfattats som ålderdomliga och man har förknippat dem med Karl XIIs tid. 
Några lokaler i norra delarna av Lyrestad socken är också ganska tydliga. 
Vissa av dessa åkerryggar har i Västergötland brukats långt fram i tiden och 
kan vara svåra att skilja från de äldre. Undersökningar finns utförda från 
andra håll i landet och i Danmark och resultaten pekar på att de använts och 
brukats under tidig medeltid fram mot 1700-talet. Uppteckningar från 
1800-tal antyder att ryggarna då anses som ålderdomliga och ur bruk. En 
ännu ålderdomligare åkerform anses de långa, smala vallindelade parcellerna 
vara. Den tidigare nämnda backen söder om Ekby, Gjöstarebacken, är ett 
av de bättre exemplen i länet på fomåkrar från olika epoker. Här finns välvda 
former liksom smala tegar med vallar av jord och sten emellan. Dessa är i sin 
tur belägna på terrasser i backen som kan utgöra den äldsta delen. Hypotetiskt 
kan den självdränerade kullen ha tagits i bruk under förhistorisk tid, varvid 
man brukat ett par ytor som efter hand kommit att särskiljas genom de 
terrasser som bildats i gränsen mellan de två ytorna. Sedermera under t ex sen 
järnålder kan införande av tyngre plöjningsredskap och kanske en viss upp
delning av marken mellan flera bybor ha medfört att plöjningen kom att 
resultera i smala, långa tegar med individuella ägare. Längre fram, t ex i sam
band med den klimatförsämring som inträffade under 1300-talet, kan det ha
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blivit nödvändigt att plöja upp ryggar for att klara dräneringen i det möjligen 
tidvis sanka partiet i norra delen av kullen. Genom att kullen nu betas kan 
åkerformema tydligt ses, vilket annars kan vara problem eftersom fossil åker
mark med låga former i regel är ganska svår att urskilja för ett ovant öga.

Kapellet vid Tidan

Här har huvudsakligen fomlämningar från förhistorisk tid behandlats men 
fornåkrarna torde i huvudsak höra hemma i tidig historisk tid. Ett intressant 
fynd från samma tid, som framkom genom intresserade ortsbors försorg på 
senhösten måste slutligen nämnas. S k kyrktraditioner finns på många håll i 
landet med olika bakgrund. En inte ovanlig variant talar om i vatten gömd 
kyrkklocka som kan tas upp under vissa betingelser. Man misslyckas därför 
att någon av skattsökarna inte kan hålla tyst. Denna tradition finns om en 
klocka i Kapellströmmen i Tidan. Mer påtagliga belägg för en sakral byggnad 
vid Tidan finns i form av en fotdel till en dopfunt, som skall ha påträffats i en 
åker i närheten av Kapellströmmen. Efter höstskörden 1986 företog in
tresserade hembygdsforskare en mindre provgrävning på en plats i åkern, där 
man observerat spår i vegetationen som indikerade konstruktioner under 
markytan. Sensationellt nog visade sig detta vara korrekt och grunden till en 
absidformig konstruktion framkom liksom en stenmur som sannolikt utgör 
hörnet till byggnaden. Än fler fynd skulle komma när markägaren började 
plöja omgivande åker och rapporterade observationer av ben intill grunden. 
Dessa visade sig vara ett välbevarat skelett som efter laboratorieanalys (C 14- 
prov) kan anses jordat för 500 år sedan. Laboratorieprov av detta slag har 
emellertid en viss osäkerhet och till dateringen från 1480-tal kan läggas en 
marginal på ca 250 år både äldre och yngre. Graven bör dock vara från medel
tid med hänsyn till att kyrkplatsen inte är känd i skriftligt material annat än 
på så sätt att i en rekonstruktion av den territoriella indelningen under medel
tid en kyrka saknas i Vadsbo härad (Ekbom 1973). Kanske kan den nyupp
täckta kyrkgrunden vid Tidan vara rester av denna saknade kyrka. Mycket 
talar för att så är fallet. Sommaren 1987 gjordes ytterligare undersökningar 
på platsen. Personal från länsmuseet (M Vretmark) och frivillig arbetskraft 
från hembygdsföreningen kunde konstatera att en kyrka funnits på platsen 
och att denna omslutits av en kyrkogård av avsevärd storlek, ca 1800 m-. 
Utifrån de frampreparerade gravarnas täthet kunde konstateras att kyrko
gården borde omfatta ca 1500 - 2000 gravar. Karleby bör således ha utgjort en 
egen socken innan den sammanslogs med Ullervad eller kanske delades 
mellan Ullervad och Leksberg socknar. Undersökningen kunde för övrigt visa 
att på platsen funnits en äldre kyrka och att sannolikt bebyggelse funnits i an
slutning till kyrkan. Föremålsfynd och spåren efter ett långhus indikerar att
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Fig 3. Den frilagda kyrkogrunden. Som ett 600-årigt minne från kyrkans tid 
talas det fortfarande om ”Kapellströmmen” i Tidan. De mörkfargade fördjup
ningarna är spår av gravar. Observera en grav i långsidan som visar att här 
funnits en äldre kyrka på samma plats. Foto U Nordh, Skaraborgs länsmuseum. 
The exposed church foundations. The dark hollows are remains of burials.

bebyggelsen kan ha sitt ursprung i sen järnålder. Intressant är att konstatera 
att en muntlig tradition kan visa sig vara korrekt trots att så lång tid förflutit 
sedan kyrkan revs eller kom ur bruk. Dateringen av det första skelettet gav 
med osäkerhet på 250 år möjlighet att tolka kyrkonedläggningen till 
1200-talets kända nedläggningsvåg i Västergötland.

Talrika andra fornlämningar finns att se och uppleva i landskapet. Många är 
från historisk tid, t ex fångstgropar och minnesstenar. Av de förra visade sig 
Ullervad socken ha många. Här har inte nämnts något om de för Mariestads- 
området så speciella runstenarna. En av dessa är emellertid av ovanligt stort 
intresse. Den står avbruten på gården Hindsberg. Den saknade delen kan 
finnas i grunden till en nu riven bebyggelse i anslutning till Tidan. När och 
om denna kommer fram, kan vi kanske få svar på frågorna kring den för- 
mögne vikingatida Olov Nackes familjeförhållanden och arvsbestämmelser, 
om vilket antydningar finns på den avbrutna delen.
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Summary

This paper presents results from the last year of the revision of the survey for 
the county of Skaraborg in Västergötland. In the north-western part of the 
county on the shores of the large Lake Skagem some 20 Stone Age dwelling 
sites were detected. They are badly damaged due to an early rise in sea level. 
Some other sites of Stone Age character were detected near the River Tidan. 
In an area south of the town of Mariestad some sites with cup marks were 
found. Cairns in the vicinity indicate that the area might have been a Bronze 
Age dwelling site. The remains of a large cairn were found on a fairly small 
island south of the island of Torso. This island, which forms a separate parish, 
has a large number of preserved Iron Age ancient monuments. They line 
along a north-south valley near farms with names of prehistoric origin. Like 
some other areas on the borderline between open farmed areas and mainly 
forested land, the inland of Torso forms a valuable model of the possible 
mode of colonization during the Iron Age.

One remarkable site with a group of cairns is situated in the vicinity of 
Finnerrödja in the heart of the former unsettled area of Tiveden. Tiveden is a 
large area of forest and the group of cairns is close to an old road between the 
Mälaren provinces and western Sweden. The cairns indicate that the road was 
known and used very long time before it was recognized as the route the 
swedish kings had to ride along to meet the approval of all their provinces.

The most well- known site among the public was, however, the remains of a 
church that may have been deserted in the 13th century. The church was 
located by the local people and partly excavated in 1987. The size of the 
churchyard and its position near the border between two large parishes indi
cate that this was a parish of its own in the early medieval period. An interes
ting fact is that the memory of clerical heritage has survived through the 
centuries until the present in the form of the name ”Kapellströmmen” 
(Chapel Current) in the adjacent River Tidan.
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Resultat av den reviderade fornminnesinventeringen 
inom R-län

I II III
b c d

IV V
b

VI VII
b

VIII
b

X Amnehärad 32/16 32/16 9/8 3/3 4/4 4/4 2/2 1/1 4/4
X Berga 64/7 3/3 - 67/10 - - - - 3/3 Ł - - -

Björsäter 19/7 2/2 - 21/9 2/2 - 21/3 - 8/8 1/1 - 1/1
Bredsäter 3/2 5/5 - 8/7 - - 7/1 - 2/2 - - 4/4
Bäck 24/5 - - 24/5 - 1/1 1/1 1/1 1/1 - - 1/1
Ek 7/2 1/1 - 8/3 3/3 - - - 5/5 - - 8/8
Ekby 9/5 1/1 - 10/6 3/3 - 2/2 1/1 1/1 - - 1/1

X Enåsa 8/2 - - 8/2 - 1/1 - - - - - 1/1
Fredsberg 4/3 - - 4/3 - - 1/1 — 2/2 - - -
Fägre 11/7 - - 11/7 - - 13/3 - 1/1 - - -

X Färed 30/10 6/4 - 36/14 - - 6/6 - - - - 1/1
X Hassle 71/18 - - 71/18 1/1 2/2 2/2 - 3/3 - - 1/1

Hjälstad 15/7 - - 15/7 - - - - 3/3 1/1 - 1/1
Hova 10/6 - - 10/6 - - 3/3 - 3/3 - - 1/1

X Leksberg 77/16 5/5 - 82/21 3/3 2/1 6/6 - 4/4 - - -

Lugnås 1/1 - - 1/1 - 1/1 2/2 2/2 2/2 - - 6/6
Lyrestad 8/3 1/1 1/1 10/5 1/1 1/1 33/16 - 5/5 1/1 2/2 13/13

X Mariestad 11/2 1/1 - 12/3 - - - - 5/5 2/2 - -
Mo 2/2 - - 2/2 - - - - - - - -
Sveneby 1/1 - - 1/1 - - - - - - - 1/1

X Södra Råda 39/16 1/1 - 40/17 16/16 - 5/5 - 2/2 2/2 3/3 -
X Torsö 208/36 1/1 1/1 210/38 - 3/3 1/1 - 2/2 - - 10/10

T rästena 18/5 1/1 1/1 20/7 - 2/2 1/1 - 6/6 - - 1/1
X Ullervad 37/10 - - 37/10 2/2 - 46/15 1/1 6/6 3/3 - -
X Utby 10/4 1/1 - 11/5 - - 2/2 - 6/6 - - 2/2

Summa 719/193 29/27 3/3 751/223 40/39 16/15 156/74 5/5 74/74 12/12 6/6 57/57

Resultat av den reviderade fornminnesinventeringen 
inom S-län
I II III IV V VI VII VIII

a b c d a b a b a b

Rudskoga 7/7 - - 7/7 2/2 _ 4/3 1/1 _ 1/1 2/2
Visnum - - - 0/0 - - 2/2 - 1/1 - - -

Summa 7/7 - - 7/7 2/2 - 6/5 1/1 1/1 - I/l 2/2
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IX X XI
b

XII
b

52/34 128 25/7 7 28 46 82 178
70/13 27 69/9 -2 -3 17 10 59
52/22 48 24/6 -3 -13 25 23 92
17/10 20 2/1 6 300 5 15 300
28/9 19 26/5 -2 -8 10 9 90
16/11 27 4/3 4 100 13 14 108
17/13 23 4/2 6 150 9 14 156
9/3 29 10/1 -2 -20 16 13 81
7/6 21 0/0 4 4 17 425

25/11 11 4/2 7 175 5 6 120
42/20 33 40/11 -4 - 10 23 10 43
79/26 56 59/19 12 20 56 0 0
18/10 24 20/5 -5 -100 13 11 85
16/12 36 16/5 -6 -38 15 21 140
97/35 68 85/20 -3 -4 45 23 92

8/8 27 0/0 1 4 23 575
50/28 100 13/5 -3 -23 36 64 178
17/8 28 14/3 -2 -14 20 8 40
2/2 6 3/3 -1 -33 4 2 50
1/1 7 0/0 1 0 7

63/40 104 21/6 19 90 18 86 478
216/44 85 201/25 9 4 36 49 136
29/16 21 14/4 6 43 15 6 40
92/34 68 45/13 -8 -18 34 34 100
19/12 18 20/1 -9 -45 12 6 50

1042/428 1034 719/156 32 5 481 553 115

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

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

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

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

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

VI: Fomlämningar från historisk el. ospecifierad 
tid utan markerad begränsning och med (R) 
på ek. kartan.

VII: Inskrifter från historisk tid; a = markerade 
med R på ek. kartan, b = markerade med Ms 
på ek. kartan.

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

IX: Summa fomlämningar, markerade med R 
eller (R) på ek. kartan; (= Uld + IV + VA + Vb 
+ VI + Vila).

X: Totalt antal antecknade lokaler.
XI: = Uld i förstagångsinventeringen; a = summa, 

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

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

IX X XI
b

XII
b

14/13 47 2/2 5 250 7 40 571
3/3 3 0/0 0 0 0 3

17/16 50 2/2 5 250 7 43 614
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Resultat av den reviderade fornminnesinventeringen 
inom T-län
I II III

b d
IV V

b
VI VII

b
VIII

a b

Fellingsbro 12/4 12/4 2/2 1/1 1/1 1/1 22/22
Finnerödja 8/6 - - 8/6 - 1/1 1/1 - 2/2 - 1/1 11/11
Götlunda 29/6 - - 29/6 - - 1/1 - - 1/1 - 11/11
Linde - - - 0/0 - - 3/1 - - - 2/2 5/5
Ljusnarsberg - - - 0/0 - - 1/1 - - - 4/2 25/24
Lännäs - - - 0/0 - - - - _ - _

Nysund - - - 0/0 - - - - 1/1 - - 4/4
Ramsberg - - 0/0 1/1 25/13 2/2 9/1 7/6 74/29 65/49
Skagershult - - - 0/0 - - - - - - - 3/3

Summa 49/16 - 49/16 2/2 33/19 2/2 13/5 9/8 82/35 146/129
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IX X XI
b c XII

b

15/7 116 7/3 5 71 21 95 452
12/10 63 5/5 3 60 44 19 43
30/7 24 27/6 2 7 12 12 100
3/1 28 0/0 0 0 6 22 367
1/1 51 0/0 0 0 1 50 5000
0/0 0 0/0 0 0 0 0 0
1/1 8 0/0 0 0 4 4 100

37/17 221 0/0 0 0 80 141 176
0/0 5 0/0 0 0 1 4 400

99/44 516 39/14 10 26 169 347 205

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

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

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

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

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

VI: Fomlämningar från historisk el. ospecifierad 
tid utan markerad begränsning och med (R) 
på ek. kartan.

VII: Inskrifter från historisk tid; a = markerade 
med R på ek. kartan, b = markerade med Ms 
på ek. kartan.

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

IX: Summa fomlämningar, markerade med R 
eller (R) på ek. kartan; (= Ilid + IV + VA + Vb 
+ VI + Vila).

X: Totalt antal antecknade lokaler.
XI: = Uld i förstagångsinventeringen; a = summa, 

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

XII: = X i förstagångsinventeringen; a = summa, b 
= avvikelse i antal, c = avvikelse i %.
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Hallands län
av Kjell Edvinger

Arbetsområdet i Halland 1986 är relativt disparat till sin karaktär, både vad 
gäller fornlämningar och landskapstyper. Den södra delen ansluter direkt till 
1985 års helåkersbygd medan de östra, norra och västra delarna helt eller del
vis skiljer sig från tidigare område. I öst och nordöst börjar det sydsvenska 
höglandet och här avtar de traditionella fomlämningskategorierna, som för
historiska gravar, mot lämningar av mer funktionell karaktär, som t ex in
dustrilämningar o dyl.

Gemensamt för hela den västra delen av arbetsområdet, utmed kusten norr 
och söder om Halmstad, är de flintförande boplatserna. Detta är även i år den 
största nyfyndskategorin, liksom 1985. Boplatser har registrerats främst i Elds- 
berga, Harplinge, Laholm, Snöstorp och Veinge enligt tabell IV i statistiken. I 
dessa siffror ligger också överplöjda högar, som vid besiktningen inte kunde 
begränsas klart, utan som registrerats med (R). Boplatserna dominerar dock 
denna tabell. Keramik hittas sällan vid boplatsinventeringen i södra Halland. 
Vid Veinge kyrka hittades dock under våren en boplats med en rik förekomst 
av keramik tillsammans med flintavslag och artefakter. Fyndet bestod av 
minst tre olika typer av keramik, varav en var grov och rabbig, och tillhör tro
ligen bronsålder.

I södra delen av arbetsområdet hittades flintförande boplatser jämnt spridda 
över hela arealen, medan de i nordvästra delen främst är lokaliserade på 
postglaciala transgressionen, ca 13 meter över nuvarande havsnivå. Havet har 
avsatt tydliga strandhak och vallar på denna nivå som varit attraktiva för bo
sättning under främst stenåldern, av permanent eller tillfällig natur.

En stor del av fomlämningarna i södra Halland utgörs av högar, de flesta från 
bronsålder. Ett nytt inslag i 1986 års område är rösen och röseliknande sten- 
sättningar, främst från bronsålder och äldre järnålder. Rösen finner man 
främst utmed kusten eller på höjdsträckningar innanför denna. Röseliknande 
stensättningar är mera jämnt spridda över norra halvan av området. Av äldre 
järnålderskaraktär är också de nyfynd som gjordes på var sin sida om socken
gränsen mellan Övraby och Enslöv, strax nordväst om Spånstad. Anlägg
ningarna söder om sockengränsen i Övraby socken, hittades delvis vid den 
specialinventeing som företogs i den nya gasledningssträckningen genom 
Halland. Fyndet utgörs av högar och stensättningar, där högar har en kraftig
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steninblandning (närmast som den gamla benämningen; jordblandat röse) och 
en av stensättningama har kraftig kantvall och mitthög. De är alla lokalise
rade på krönet eller i sydöst sluttning av mindre höjdsträckningar.

De anläggningar som påträffades norr om sockengränsen, i Enslövs socken, 
består dels av ett mindre gravfalt och dels en större hög. Gravfaltet innehåller 
10 högar och stensättningar, samtliga övertorvade. Ytterligare ett område som 
bör nämnas i detta sammanhang är Brynestorp i Kvibille. Där fanns redan 
före revideringen både ett gravfalt samt enstaka högar och stensättningar 
spridda utmed sluttningen upp till Kungshög. De flesta av fomlämningama 
härrör från bronsålder och äldre järnålder. Här har vid revideringen en förtät
ning skett av antalet fornlämningar, främst stensättningar men också några 
högar. På krönet ovanför dessa ligger Kungshög, en ansenlig hög som "prov- 
grävdes” på 1700-talet, varför den idag är delad i två delar.

I tabellen XI kan man på några socknar se att antalet fomlämningslokaler och 
antalet fornlämningar minskat och detta kräver en förklaring. Orsakerna kan 
variera och ofta är det flera som samverkar. Den vanligaste till att antalet 
lokaler minskar är att man vid revideringen slagit samman två eller flera 
lokaler som legat så nära varandra att de inte skall ha egna registemummer. 
Dessa redovisas då med undernummer, men på samma registerlokal. En 
annan anledning kan vara att lokaler försvunnit under tiden mellan första- 
gångsinventeringen och revideringen, varpå både fomlämningslokaler och 
fornlämningar minskar. Ytterligare en orsak kan vara att man helt enkelt 
ombedömt lokalen ifråga. Ett sådant fall som det sistnämnda kan ges som 
exempel och det ligger i Harplinge socken, omedelbart väster om Björkebo. 
Här registrerades vid förstagångsinventeringen två gravfält med ett 70-tal an
läggningar, som vid revideringen kunde konstateras vara sanddyner, en del 
mycket fomlämningsliknande. Trots de nyfynd som gjordes i socknen blir det 
ändå ett minus i statistiken.

Uppmärksammas bör också det hålvägssystem som R-markerats strax norr 
om Skogsstugan i Kvibille socken. Man kan här mycket tydligt följa de olika 
hålvägama uppför den branta sluttningen och se de alternativa sträckningar
na.

De fossila åkermarksområdena är inte så många till antalet i 1986 års område. 
Ett av de registrerade, som dessutom vårdas av bl a hembygdsföreningen, 
ligger i Steninge, ca 200 meter sydöst om kyrkan. Det kallas Steninge löväng 
och består av åkerterrasser, odlingsrösen och en hålväg.
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Summary

In 1986 the inventorization of ancient monuments for the revision of the 
Economic Map of Swden continued for its third consecutive season in the 
province of Halland.

Settlement sites, primarily from the Stone Age, were found evenly spread over 
the western part of the area. Fieldwalking for locating flint finds in the 
ploughed field, which mainly took place in the spring, resulted in the identi
fication of approximately 70 sites.

Several new finds of cairns and cairn-like stone settings from the Bronze and 
Iron Age were located northeast of the town of Halmstad. Also, in the 
northern part of the survey area, in Kvibille parish, several new stone settings 
and mounds were found, these also should date to the Bronze and Iron Ages.

By studying the statistical data of the area it may be seen that some parishes, 
after the reinventoriation in 1986, have both fewer locations with ancient 
monuments and fewer numbers of ancient monuments than previusly registe
red. Although this is due to several reasons, the main reason is that several 
different monuments previusly registered under several entries in the Ancient 
Monuments Register have in 1986 been included under the same register 
number. Another reason is that some of the entries from the frist inventoriza
tion from the mid 1960s have been reevaluated and are no longer registered as 
ancient monuments. This is the case with two prehistoric cemeteries in 
arplinge parish which included c. 70 graves according to the description in the 
first survey. Upon resurvey, it was judged that the area was made up of sand 
dunes, some of which strongly resembled mounds and stone settings.

A system of hollow ways, north of Skogsstugan in Kvibille parish, should also 
be mentioned. They are clearly seen winding up the steep hillside on which 
they are located.

No large numbers of ancient field were registered in the 1986 survey area. 
Although in one of the registered areas, called ”Steninge löväng”, located in 
Steninge parish there are both field terraces heaps of clearance stones and one 
hollow way.
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Resultat av den reviderade fornminnesinventeringen 
inom N-län

I II III
b d

IV V
b

VII VII
b

VIII
b

Breared 21/5 1/1 22/5 1/1 - 8/8 - 6/6 1/1 1/1 9/9
Eftra - - - 0/0 - - - - - - - -

X Eldsberga 75/37 - - 75/37 16/16 - - - 2/2 1/1 - 1/1
Enslöv 118/72 7/4 3/3 128/78 2/2 - 13/6 - 3/3 - - 17/17
Getinge - - - 0/0 - - - - - - - -

X Halmstad 15/12 1/1 - 16/13 - 9/8 - 3/3 6/4 7/7 1/1 -
X Harplinge 71/30 10/10 1/1 82/41 9/9 - 2/2 1/1 - - 1/1 8/8
X Holm 95/47 12/9 - 107/55 - - - - 1/1 - 1/1 18/18

Knäred - - - 0/0 - - - - - - - -
Kvibille 90/39 1/1 - 91/40 - 1/1 47/2 - 4/4 3/3 1/1 10/10
Laholm 29/21 - - 29/21 13/13 - - - 2/2 - - 1/1
Oskarström 2/1 - - 2/1 - - - - - - - -
Rävinge 7/2 3/2 - 10/4 - - - - - - - -
Slättåkra - - - 0/0 - - - - - - - -

X Snöstorp 61/37 - - 61/37 11/7 - - - 4/4 3/3 - 1/1
Steninge 26/14 - - 26/14 - - 33/4 - - 1/1 - 2/2

X Söndrum 68/39 5/3 - 73/42 - 1/1 7/2 - - 5/5 1/1 2/2
X Tjärby 63/18 6/2 - 69/20 1/1 - - - 4/4 5/3 - 5/5
X Trönninge 254/4 2/2 - 256/6 2/2 - - - - - - 1/1
X Tönnersjö 21/14 1/1 - 22/15 2/2 - 1/1 - - 2/2 1/1 -
X Vapnö 1/1 1/1 - 2/2 - - - - - - - -

Veinge 44/23 1/1 2/1 47/25 19/19 1/1 3/3 1/1 9/8 3/2 - 6/6
Våxtorp 1/1 - - 1/1 - - 1/1 2/2 1/1 - - 1/1

X Övraby 48/28 - - 48/28 1/1 - 13/63 1/1 2/2 1/1 1/1

Summa 1110/425 51/38 6/5 1167/486 77/73 12/11 128/32 8/8 44/41 32/29 7/7 83/83

Arbetsområde inom N-län
LidhultOskarström

Stenim Kvi bi lie

Enslöv
Harplinge Breared

Ovraby )

Snöstorp

Tönnersjö

Veinget k....

Trönninge/

■Eldsberga .Z-

IJUIUJ

-------A.._.
Laholm
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IX X XI
b c XII

b e
37/21 98 23/3 - 1 -4 17 81 476
0/0 0 0/0 0 0 0 0 0

93/55 114 67/45 8 12 64 50 78
146/89 157 95/59 33 35 83 74 89

0/0 0 0/0 0 0 0 0 0
34/28 77 13/11 3 27 36 41 114
94/53 142 129/42 -47 -36 51 91 178
108/56 110 101/55 6 6 72 38 53

0/0 0 0/0 0 0 0 0 0
143/47 115 72/40 19 26 49 66 135
44/36 72 33/23 -4 -12 32 40 125

2/1 1 0/0 2 0 2
10/4 11 8/3 2 25 4 7 175
0/0 0 0/0 0 0 0 0 0

76/47 92 59/37 2 4 44 48 109
59/18 46 20/12 6 30 20 26 130
81/45 84 67/39 4 6 54 30 109
74/25 63 68/21 1 1,5 46 17 37
258/8 16 228/8 28 12 10 6 60
25/17 31 22/15 0 0 21 10 48

2/2 27 3/3 - 1 -33 8 19 238
80/57 221 55/27 -8 -15 92 129 140

5/5 16 0/0 1 100 4 12 144
65/35 69 46/17 2 4 22 47 214

1436/649 1562 1109/460 58 5 729 833 114

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

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

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

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

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

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

VII: Inskrifter från historisk tid; a = markerade 
med R på ek. kartan, b = markerade med Ms 
på ek. kartan.

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

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

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

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

XII: = X i förstagångsinventeringen; a = summa, b 
= avvikelse i antal, c = avvikelse i %.
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Bland storhögar och vårdkasar
- på svindlande höjder i Bjärebygden

av Gunilla Roos

I samband med den ekonomiska kartans revidering, genomfördes under 1986 
en fornminnesinventering i den nordvästra delen av Skåne, huvudsakligen 
inom Kristianstads län. Sammanlagt inventerades 18 ekonomiska kartblad, 
omfattande 313 km2 i Kristianstads län samt 12 km2 i Hallands län. Arbets
området utgjordes till största delen av Bjärehalvön.

Topografin i området domineras av Hallandsåsen, en urbergshorst med höjder 
på över 200 m ö h, vilken sträcker sig i VNV-ÖSÖ-lig riktning. Arbets
områdets östra del består främst av stora sammanhängande skogsmarker, 
medan landskapet i väster på Bjärehalvön är mer varierande. Hallandsåsen 
spricker här upp i flera djupa dalar, som kan följas i långa stråk. T errängen är 
alltjämt kuperad, men slätten breder ut sig mer och mer och markanvänd
ningen förändras. Bjärehalvön präglas av åker- och betesmarker med inslag av 
mindre skogspartier. Det är här vi finner den största koncentrationen av forn- 
lämningar. I och med det får man förmoda att landskapet, åtminstone under 
vissa förhistoriska perioder, hållits relativt öppet och erbjudit människan goda 
levnadsmöjligheter. Halvön omgärdas i norr av Laholmsbukten, i söder av 
Skälderviken samt i väster av öppet hav. Detta har med all säkerhet spelat en 
stor roll vid valet av bosättning.

Förstagångsinventeringen i området utfördes 1967. Ett flertal översiktliga 
inventeringar över bygdens fornlämningar hade dock gjorts tidigare, fram
förallt av enskilda amatörforskare men även av arkeologer. På 1920- och 
1930-talen bedrevs en intensiv aktivitet med att uppteckna och kartlägga 
fornlämningarna i området, främst av fil dr Folke Hansen, folkskolläraren 
Emil Söderman samt av kyrkoherden Viktor Ewald. 1942 utförde antikvarie 
Gunnar Ekelund en fullständig inventering av Östra Karups socken. 1950 - 
51 snabbinventerades socknarna Grevie, Förslöv och den västra delen av 
Hjärnarps socken av antikvarierna Harry Thålin och Bernt Einerstam.

Excerptmaterialet för 1986 års fornminnesinventering har utgjorts av littera
tur insamlat dels innan säsongsstarten, dels under pågående inventering. 
Materialet har hämtats bl a från Vitterhetsakademiens bibliotek, AT A, 
Skånes Hembygdsförbund, UV Syd, Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund, 
Lantmäterienheten i Kristianstad och från de lokala biblioteken i arbets
området.
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Fig 1. Sten med sliprännor intill en mindre bäck (RAÄ 237, Hovs sn) registre
rad 1928 av Emil Söderman men därefter bortglömd till 1986 års inventering. 
Foto S Hernborg.
Stone with grinding grooves.

Vid förstagångsinventeringen 1967 registrerades främst förhistoriska gravar 
och skålgropslokaler. Till de historiska lämningarna som antecknades hörde 
framförallt milstolpar och minnesstenar. På grund av tidsbrist, karttekniska 
skäl samt att inventeringen till största delen ägde rum under sommarmånader
na, då åkermarken var beväxt med gröda, skedde ingen registrering av sten- 
åldersboplatser, annat än mycket sporadiskt. Inte heller antecknades even
tuella fyndsamlingar på gårdarna, vilka ofta kan ge en första indikation på för
historiska bosättningar i intilliggande områden. Ytterligare en fornlämnings- 
typ som inte inventerades var fossil åkermark. Anledningen till det var att be
greppet då var relativt okänt.

Redan innan förstagångsinventeringen hade man konstaterat att Bjärehalvön 
var ovanligt rik på fornlämningar. Detta faktum förstärktes ytterligare vid 
inventeringen 1967 och förändrades inte i och med 1986 års inventering. 
Återigen kunde det fastslås att här finns en mycket tät koncentration av forn
lämningar, speciellt vad det gäller högar av bronsålderskaraktär samt skål
gropslokaler. Det övriga arbetsområdet framstod som tämligen fornlämnings- 
fattigt i förhållande till Bjärehalvön. Den följande sammanfattningen av 1986 
års inventering i Kristianstads län, kommer därmed till största delen att be
rörajust Bjärehalvön.
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Förhistoriska gravar

Bjärehalvön präglas av de stora bronsåldershögarna, ofta belägna på högt 
liggande partier och därmed väl synliga i landskapet. Här finns den absolut 
största koncentrationen av storhögar i Skåne. Den största av dessa kallas 
Dagshög och är belägen på en strandäng i Västra Karups socken, ca 1 km 
söder om Torekov (RAÄ 136). Den är 42 m i diam samt 4 m hög och är där
med den största högen i Skåne.

En genomgång av materialet på Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund med
förde bl a att en mängd ”nya” högnamn uppdagades. Dessa namn följdes 
sedan upp genom en ingående studie av skifteskartor från 1700- och 
1800-talen. Tillsammans med den traditionella inventeringen i fält och 
intervjuer med lokalbefolkningen gav denna efterforskning ett mycket gott 
resultat. Sammanlagt registrerades omkring 700 högar, varav ca 140 ej var 
kända tidigare. Merparten av de nyupptäckta högarna var mer eller mindre 
skadade, främst på grund av odling. En stor andel visade sig vara överplöjda 
och endast synliga som svaga förhöjningar i åkermarken, 20 - 25 m i diam 
samt 0,2 - 0,6 m h. Andra påträffades i de gamla, kvarvarande skiftesgränser
na, där stengärdsgården helt utan naturlig anledning ”svällde” ut både på 
bredden och på höjden.

Fig 2. Många högar på Bjärehalvön har i och med fornminnesinventeringen 
1986 återfått sina ursprungliga egennamn. Här ser vi Torshög i Hovs sn.
Foto H Kjellman.
Many mounds recovered their proper names.
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Fig 3. Nyupptäckt rose i närheten av Gröthögarna, Hovs sn. Liksom de fiesta av 
Gröthögarna har även detta röse varit utsatt för gravplundring. Foto H Kjell- 
man.
Newly discovered cairn, this cairn has also been robbed.

Förutom att antalet nyregistrerade högar ökat markant efter 1986 års invente
ring har nu alltså flera erhållit egennamn i större utsträckning än tidigare. 
Dessutom har vissa misstag rättats till, exempelvis en storhög i Västra Karups 
socken som förut var utmärkt som Karna Mårtens hög på den ekonomiska 
kartan, men som vid genomgång av äldre lantmäterikartor visade sig ha ett 
helt annat namn, nämligen Rishög (RAÄ 285). Karna Mårtens hög är i själva 
verket belägen 230 m ÖNÖ om denna (Hovs sn, RAÄ 37).

En för Skåne ovanlig gravtyp är kuströsen. Längs Bjärehalvöns kustremsa 
finns emellertid ett flertal rösen, ensamliggande eller i grupper om vanligen 2 
- 3 stycken. Ett område som förtjänar ett speciellt omnämnande är beläget på 
halvöns NV del, i Hovs socken. Här ligger de s k Gröthögama (RAÄ 38), åtta 
rösen i linje med varandra, anlagda direkt på klapperstensfältet helt nära 
havet. De är 8 - 20 m i diam samt 1,1 - 2,5 m höga och förmodligen uppförda 
under bronsåldern. Vid inventeringen kunde ytterligare fem rösen registreras i 
närheten av dessa. Sammanlagt påträffades 43 rösen, varav 9 nyfynd.

Av stensättningar är den runda och övertorvade vanligast. Dessa påträffades
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huvudsakligen i anslutning till någon annan gravtyp. I Båstads kommun regi
strerades 59 nya stensättningar, vilket gör en sammanlagd summa av 432 
stycken.

Förhållandevis få gravfalt finns i området, endast ett 30-tal, varav alla regist
rerats tidigare. Även antalet gravar i dessa är tämligen lågt, vanligen ett tiotal 
anläggningar. Ungefär hälften av gravfälten består av gravtyper av renodlad 
järnålderskaraktär, medan den andra hälften har ett mer blandat innehåll med 
gravtyper från såväl brons- som järnålder.

Flatmarksgravar är som bekant ganska vanliga i Skånes övriga odlingsbygder. 
På Bjärehalvön verkar det emellertid vara tvärtom. Endast ett tiotal lokaler 
med flatmarksgravar har registrerats. Detta behöver naturligtvis inte betyda 
att dessa är dåligt företrädda inom området, utan kan ha helt andra för
klaringar. En av orsakerna kan kanske vara att Bjärehalvön inte alls i samma 
utsträckning som den södra delen av Skåne berörts av exploateringsutgräv- 
ningar eller omfattande undersökningar typ ”Ystadsprojektet”.

Stenåldersboplatser

Som tidigare nämnts registrerades praktiskt taget inga stenåldersboplatser vid 
förstagångsinventeringen 1967. Det var dock sedan länge sedan känt att Bjäre
halvön bebotts av människor redan under stenåldern. Talrika fynd i åkrarna, 
vilka privatpersoner samlat och ibland lämnat in på något museum, visade på 
detta. 1986 års inventering förlädes därmed huvudsakligen till vår- och höst
månaderna, för att åkermarken i möjligaste mån skulle kunna beträdas och 
boplatserna upptäckas. Så gott som varje gård besöktes och eventuella fynd
platser samt fyndsamlingar registrerades. Det visade sig ganska snart, att för
hållandet gårdssamling kontra boplats för det mesta hade ett samband. Mate
rialet som påträffades vid inventering på boplatserna, bestod till största delen 
av retuscherade flintavslag, flintspån, bränd flinta och skrapor av flinta. 
Endast i undantagsfall påträffades något daterbart föremål. Det är alltså för 
det mesta ganska svårt att datera boplatserna utifrån det material som fram
kommer vid en ”snabbinventering”, vilket det trots allt är fråga om. Med 
hjälp av fyndsamlingarna kan man emellertid säga, att merparten av bo
platserna härstammar från neolitikum. Omkring 160 boplatser har registrerats 
under inventeringen 1986. En viss koncentration kunde iakttagas utmed kust- 
partierna.
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Fig 4. Nyregistrerad skålgropssten i Svenstorp, Västra Ka ru ps sn. Foto G Roos. 
Newly registered cup-mark stone.

Skålgropsförekomster

Vad som förutom högarna präglar fornlämningsbeståndet på Bjäre, är de rika 
förekomsterna av skålgropslokaler. De återfinns över praktiskt taget hela 
halvön. Mängden skålgropar på en lokal varierar kraftigt, från en upp till ett 
hundratal. Sammanlagt har omkring 340 lokaler med skålgropar registrerats, 
av vilka ca 120 upptäcktes vid inventeringen 1986. Vanligtvis påträffades 
dessa på dels markerade lägen i terrängen, dels på block som på något sätt 
avvek från övriga. Konstigt nog finns inga hällristningar i området, förutom 
två lokaler med fotsulor i Västra Karups socken (RAÄ 66 och 69). De största 
skålgroparna finns i samma socken, på en mindre bergsknalle, kallad Flata
kull (RAÄ 14). Här finns ett hundratal skålgropar med en storlek av upp till 
15 cm i diam och 10 cm djupa. Dessa hör till de största i hela Skandinavien.
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Fossil åkermark

I förhållande till övriga Skåne är fossil åkermark väl representerat på Bjäre- 
halvön, dock uteslutande i form av terrrasserade åkrar. Vid förstagångsinven- 
teringen registrerades inga agrarhistoriska lämningar, varför samtliga 42 om
råden med fossil åkermark på Bjäre är nyregistreringar vid inventeringen 
1986. Av dessa R-markerades 26 områden. För det mesta har fomåkrar be
varats inom mycket begränsade ytor p g a sentida överodling. Ibland kan man 
dock skönja rester efter terrasserade åkerytor i dagens åkermark, liknande 
svaga, parallellt liggande åsryggar. Ett ovanligt stort och välbevarat område 
har emellertid påträffats i Dearp, i Hovs socken (RAÄ 246), vilket omfattar en 
yta av ca 2,5 km2. Detta är det hittills största och finaste området i Sverige, 
när det gäller terrasserade åkrar. Antalet åkerytor beräknas till omkring 150, 
vilka vanligen är 20 - 30 m långa och 10-25 m breda. Höjden på terrasserna 
varierar kraftigt men är som högst 1,2 m. Åkerytorna är belägna dels i N- och 
dels i V-sluttningen av en vidsträckt höjdrygg. Hela området utgörs av skogs
mark med huvudsakligen bok i trädbeståndet. Här finns även andra fornläm- 
ningstyper representerade, t ex högar och stensättningar, dock inga skålgrops- 
stenar, vilka är vanliga i de övriga registrerade områden med fossil åkermark.

Bytomter

Ytterligare en nyhet vid 1986 års revidering i området var registreringen av 
by- och gårdstomter. Den äldsta kända tomtutsträckningen markerades på 
kartmaterialet. Dessutom har det äldsta skriftliga belägget på by- eller gårds
namnet antecknats i inventeringsböckerna. Till hjälp för detta användes äldre 
lantmäterikartor samt materialet på Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund. På 
grund av tidsbrist kunde dock denna registrering ej utföras fullständigt. I fler
talet fall kvarligger den nuvarande byn eller gården på den gamla tomten. 
Bland de äldre bytomter som helt har övergivits kan nämnas Sönnertorp i V 
Karups sn och Perstorp i Hovs sn.

Vårdkaseplatser

Två tidigare okända vårdkaseplaser har registrerats, vilka bör uppmärk
sammas för en för vårdkasar hittills okänd namnform i Sverige. Den ena skall 
ha varit placerad vid Öllövsstrand i Grevie socken (RAÄ 268) och den andra i 
Varan, norr om Torekov, i västra Karups socken (RAÄ 167). De finns marke
rade på kartan från 1772 respektive 1773 som ”Böfnet”. Området i Grevie 
socken kallas i senare tid för ”Bomshögen”.
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Skansar

Återigen finns det anledning att betona vikten av användningen av äldre kart
material vid inventering. Mycket tack vare denna källa har två, tidigare ej 
registrerade skansar, blivit dokumenterade och kartlagda. Dessa finns fort
farande till stor del kvar, en i Båstad (RAÄ 39) och en i Torekov (RAÄ 51). 
Båda består av en jordvall, 60 resp 70 rri lång, 0,5 - 1,5 m hög och den i 
Båstad är 5 - 7 m bred. Enligt skifteskartorna verkar de ursprungligen ha sett 
ungefär likadana ut. Skansen i Båstad sägs vara uppförd år 1788, då ryssarna 
försökte intaga samhället. Den finns markerad på en karta från år 1814. 
Skansen i Torekov är markerad på enskifteskartan år 1823, då kallad ”Batte
riet”.

Hallands Väderö

VNV om Torekov, en bit ut i havet, finner vi Hallands Väderö, som är den 
sista utposten av Hallandsåsen. Ön är ca 3 km lång och 0,5 - 1,2 km bred och 
förklarad som naturreservat.

Från förstagångsinventeringen fanns inga R-markerade lämningar på ön. 
Några rösen och stensättningar hade dock inrapporterats vid ett senare till
fälle. Dessa har nu R-markerats. Ytterligare några stensättningar och rösen 
påträffades vid inventeringen 1986.

Enligt äldre uppgifter skulle det finnas två labyrinter på ön, en i den norra 
delen och en i den södra. Den sistnämnda var benämnd Trelleborg. Trots ett 
intensivt letande kunde Trelleborg inte återfinnas. Växtligheten var emeller
tid mycket tät och på vissa ställen helt ogenomtränglig. Däremot påträffades 
labyrinten på den norra delen av ön (Torekovs sn, RAÄ 50). Den är 12 m i 
diam och består av starkt övertorvade stenar. Denna labyrint är den första 
hittade i Skåne och därmed den sydligast belägna i Sverige.

I anslutning till de en gång naturliga hamnarna utefter den norra och västra 
delen av ön påträffades ett 20-tal tomtningar och några områden med gropar 
efter tillfälliga uppehållsplatser. Varken tomtningar eller områden med gropar 
har påträffats på Bjärehalvön i övrigt förutom i ett område, nämligen på 
Smyeslätt i Västra Karups socken (RAÄ 165).
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Fig 5. En tomtning har upptäckts på den norra delen av Hallands Väderö och 
registreras nu i fomlämningsregistret. Foto S Hernborg.
A house foundation has been discovered and is being registered in the register of 
ancient monuments.
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Summary

In 1986 the revision of the first field aurvey in Kristianstad County was 
mainly restricted to Bjärehalvön (Bjäre Peninsula). Here archaeological sites 
are characterised by the large number of Bronze Age barrows, usually in 
elevated postitions, and by the abundance of cupo-mark localities. These were 
also the main types of ancient monuments, together with other prehistoric 
burials, that were registered by the first fiels survey conducted in 1967. In 
spite of the fact that sites were fairly well covered by the first survey, a marked 
increase in the number of graves and cup-mark occurrences was noted when 
the revision had been completed.

The newly registred consisted principally of barrows, but a large number of 
previously unknown stone-settings and cairns was also recorded. Traditional 
field survey methods were supplemented by the study of early landsurveyors’ 
maps. As many mounds were marked, often by name, on these maps, this 
proved successful. However, the majority of the newly discovered mounds 
were damaged by cultivation; some were almost entirely ploughed-out.

Only a few Stone Age sites were registered before the revised survey, but 
numerous finds from the Stone Age suggested that the area was populated 
during this period. For this reason much time was devoted to finding the sett
lement sites themselves, this resulting in the discovry on arable land of c. 150 
Stone Age sites without visible upstanding features.

In addition, a large number of previously unknown areas of terraced fossil 
fields were registered. Cup-marks are frequently associated with these areas, 
but mounds, stone-settings and hollow-ways also occur. The newly registred 
sites from the historical period include one labyrinth, two forts, some beacon 
sites, several deserted village and farmstead sites and some ten areas 
containing traces of temporary settlements in the form of house foundation 
and pits. The temporary settlements and the labyrinth were encountered on 
Hallands Väderö, with the exception of one area with house foundations 
which was recorded on Bjärehalvön.
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Resultat av den reviderade fornminnesinventeringen 
inom L-län

I II III
b e d

IV V
b

VI VII
b

VIII
b

Ausås 0/0 5/2 1/1
Barkåkra 8/6 3/3 - 11/9 4/4 - 1/1 - 3/2 1/1 - -

Bjömekulla 60/4 - - 60/4 - 17/7 11/3 2/1 6/4 - 2/2 1/1
X Båstad 39/18 3/3 - 42/21 2/2 - 51/2 - 4/4 4/4 - 1/1
X Förslöv 39/28 6/5 - 45/32 26/26 - 24/5 - 2/2 3/3 - 2/2
X Grevie 250/154 86/47 - 336/198 34/30 - 39/6 - 7/7 - - 5/5

Hjämarp 11/7 - - 11/7 - 1/1 27/6 - 4/4 - - 1/1
X Hov 249/124 38/28 11/2 298/147 25/25 8/4 246/7 5/4 6/6 - 2/2 3/3

Kvidinge 4/3 1/1 - 5/4 - - 65/2 - 1/1 - - -

Strövelstorp - - - 0/0 6/6 8/5 1/1 - 2/2 1/1 - -

X Torekov 8/8 - - 8/8 5/5 27/13 33/4 - - - 1/1 6/6
Tåssjö - - - 0/0 - - - - - - - 2/2
Tåstarp - - - 0/0 - - - - - - - -

X Västra Broby 0/0 - - 0/0 - 21/11 - - 5/5 - - -

X Västra Karup 443/233 140/103 1/1 584/325 64/64 - 63/8 7/6 5/5 6/6 1/1 8/8
Örkelljunga - - - 0/0 - - 3/2 2/2 2/2 - - 3/3
Östra Karup 33/20 14/11 - 47/31 1/1 - 36/2 - 5/2 - 1/1 -

Summa 1144/605 291/200 12/3 1447/786 167/63 600/49 600/49 16/13 53/47 15/15 7/7 32/32
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IX X XI
b c XII

b

6/3 8 0/0 0 0 3 5 167
19/16 32 8/8 3 38 15 17 113
96/19 35 24/7 36 150 17 18 106
99/29 51 25/12 17 68 22 29 132
97/65 165 22/15 23 105 23 142 617

416/241 355 239/141 97 41 177 178 101
43/18 58 8/7 3 38 21 37 176

588/193 273 242/128 56 23 162 111 69
71/7 8 5/3 14 280 5 3 60
17/14 17 0/0 0 0 8 9 113
73/30 52 2/2 6 300 5 47 940
0/0 2 0/0 0 0 2 0 0
0/0 0 0/0 0 0 0 0 0

26/16 21 0/0 0 0 3 18 600
723/405 559 509/267 75 15 310 249 80

7/6 21 0/0 0 0 13 8 62
89/36 52 40/25 7 18 33 19 58

2370/1098 1709 1124/615 323 29 819 890 209

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

II: Socken i klartext, från rubriken event, av
vikande landskap i forkortning.

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

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

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

VI: Fomlämningar från historisk el. ospecifierad 
tid utan markerad begränsning och med (R) 
på ek. kartan.

VII: Inskrifter från historisk tid; a = markerade 
med R på ek. kartan, b = markerade med Ms 
på ek. kartan.

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

IX: Summa fomlämningar, markerade med R 
eller (R) på ek. kartan; (= Ilid + IV + VA + Vb 
+ VI + Vila).

X: Totalt antal antecknade lokaler.
XI: = Uld i forstagångsinventeringen; a = summa, 

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

XII: = X i forstagångsinventeringen; a = summa, b 
= avvikelse i antal, c = avvikelse i %.
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Den vikingatida bonden på spåren
av Kristina Lamm och Catharina Nilsson

Verksamhetens omfattning

1986 har ur alla synpunkter varit rekordartad för UV Mitt. Detta beror till 
stor del på två stora projekt, nämligen undersökningar för SJ:s projekterade 
nya dubbelspår av södra stambanan mellan Huddinge och Jäma, den s k Grö- 
dingebanan, och för den planerade utbyggnaden av E 18 till motortrafikled 
mellan Bålsta och Enköping. Genom dessa undersökningar har tyngdpunkten 
för den arkeologiska verksamheten för första gången på många år legat i 
Stockholmstrakten.

Också i övrigt har verksamheten varit omfattande vad beträffar antalet upp
drag. Dessa har dock till stor del utgjorts av provundersökningar och antik
variska kontroller.

LANDSKAP Dr Gä Hs Nä Sö Up Vsm Ög S:a

Förhistorisk tid
Specialinventeringar 1 4 5
Fosfatkarteringar 1 2 3
Provundersökningar 1 19 4 7 31
Slut- efterundersökningar 17 15 32
Antikvariska kontroller 3 8 3 14
Utställningar 1 1

Medeltid-nyare tid
Provundersökningar 3 3 2 10 4 1 6 29
Slut- efterundersökningar 1 2 1 7 11
Antikvariska kontroller 1 26 4 11 42
Byggnadsdokumentation 1 1 2

Summa uppdrag 4 4 3 1 80 43 1 34 170
Arkeologtimmar i falt 700 63 282 208 11.298 27.726 10 1.618 41.905
Undersökt yta 636 21.625 72.755 2.745 97.761

Av tabelllen framgår att antalet uppdrag uppgick till 170 och den undersökta 
arealen till nära 98.000 m2, siffror som aldrig tidigare uppnåtts. Fältarbets
tiden uppgick till nästan 42.000 timmar, vilket motsvarar drygt 26 årsverken. 
Detta är mer än dubbelt så mycket som under de två föregående åren. Den 
tidigare märkbara tendensen att fältverksamheten varit i sjunkande under hela 
80-talet kan därmed sägas vara bruten.
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Grödingebanan

Undersökningarna för SJ:s projekterade dubbelspår mellan Huddinge och 
Jäma har varit minst sagt intensiva under året. Genom försenad stakning 
1985 fick både provundersökningar och undersökningar genomföras i en följd 
under 1986. Av de 14 lokaler som provundersöktes under försommaren be
dömdes åtta vara värda att slutundersöka. Sju av dessa undersökningar hann 
avslutas medan slutundersökning endast påbörjades på den största lokalen.

Bansträckningen går genom en jämförelsevis kuperad och bergig terräng. I 
flackare partier finns stora områden men sandiga och moiga jordar. Genom 
landskapet löper smala dalgångar vilka långt fram i stenålder utgjorde långa 
havsfjärdar. Det är också stenålder som kommit att prägla undersökningarna. 
Inte mindre än fyra av de fem undersökningar som hade någon större omfatt
ning är att hänföra till stenålder. Samtliga fyra lokaler tycks ha utnyttjats 
genom bosättningar eller återkommande besök vid skilda tider från mesoliti- 
kum till förromersk järnålder. Två av dem, nämligen Tullinge i Botkyrka och 
Nolinge i Grödinge, är dock företrädesvis mesolitiska medan två, Malmbro 
och Svalsta (Kyrktorp) i Grödinge kan betecknas som gropkeramiska.

Närmast sensationell är dateringen av Tullinge. Tre C14-värden på mellan 
5340 - 6050 f Kr gör den nämligen till den äldsta kända boplatsen i Mellan- 
Sverige. Redan på ett tidigt stadium kunde man ana att den hade mycket hög 
ålder dels p g a läget över havet, 54 - 60 m, dels genom fyndmaterialet - stora 
mängder slagen kvarts, åtskilliga bergartsyxor och enstaka mikrospån av 
flinta. C14-dateringama visar att boplatsen varit strandbunden.

Även övriga lokaler har sannolikt varit strandbunden när de utnyttjats under 
stenålder. På Svalstaboplatsen, som ligger på avsatser mellan 35 och 50 m ö h 
nedanför ett uppstickande berg, finns sannolikt möjligheter att kontrollera de 
transgressionsförlopp som spårats på den närliggande Korsnäsboplatsen. Här 
har samarbete inletts med Kvartärgeologiska institutionen vid Stockholms 
universitet. Möjligheten finns också att få en pollenstapel i ett intilliggande 
kärr. Undersökningen kommer att fortsätta under 1987 då även vissa komp
letterande undersökningar kommer att utföras på övriga stenåldersboplatser.

E 18

Den för utbyggnad aktuella delen av E 18 sträcker sig från Bålsta på Håbo- 
landet fram till Enköping i Trögden. Under bronsålder framträdde Trögden 
som ett söndersplittrat skärgårdslandskap med sammanhängande landpartier i 
norr. Idag utgör de forna, rätt flacka vikarna bördiga lerslätter. Håbolandet
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ligger något högre och utgjorde under bronsålder en avskild ö. Idag består den 
centrala delen av en mer eller mindre sammanhängande lerslätt omgiven av 
skogsklädda bergs- och moränpartier.

På den ca 22 km långa sträckan undersöktes under året 11 lokaler. Av dessa 
utgjordes merparten av boplatslämningar från olika tider. Några av undersök
ningarna kom att bli mycket ytstora vilket säkert bidragit till att bebyggelse
lämningar påträffats i en omfattning som aldrig kunde anas.

Mest anmärkningsvärt är, att inte mindre än tre av boplatserna visat sig vara 
från vikingatid. Vikingatidens boplatser har allmänt ansetts ligga på samma 
plats som den medeltida och senare byn och har därför inte sökts utanför 
denna. Genom den kontinuerliga bosättningen har det sällan getts tillfälle att 
undersöka bytomter och de fa undersökningar som utförts har haft så ringa 
omfattning att resultaten varit svårtolkade. Lokalerna har också ofta varit 
svårt störda av senare aktiviteter.

Att de tre vikingatida boplatserna kom fram beror helt på de omfattande och 
omsorgsfulla förundersökningarna. Två lokaliserades genom kartstudier. Den 
ena, Pollista i Övergrans socken, ingick som del av en övergiven bytomt 
medan den andra, Bålsta i Yttergrans socken, i lantmäterikartorna angavs som 
stenavröjd yta i åker vilket uppfattades som egendomligt då omgivande mark 
utgjordes av lera och sand.
På den tredje vikingatida lokalen, Skäggesta i Litslena socken, var det läget i 
terrängen - en platå intill ett gravfält - som tilldrog sig intresse. Genom prov
grävningar bekräftades boplatslägena men de vikingatida dateringarna blev en 
överraskning vid själva undersökningen på två av lokalerna. Gemensamt för 
boplatserna är närheten till den senare bytomten - avståndet uppgår till högst 
ett par hundra meter - liksom närheten till ett vikingatida gravfält.

Tyvärr ger inte undersökningarna något entydligt svar på den gamla frågan 
om de förhistoriska bebyggelsen bestått av ensamgårdar eller varit samlade i 
byar med två eller flera gårdar. För att besvara den har undersökningarna inte 
varit tillräckligt omfattande. Tolkningen försvåras också av att flera varandra 
överlagrande byggnadsskikt finns på alla lokalerna liksom det faktum att två 
av dem varit plöjda.
Antydningar finns emellertid att det vid Skäggesta i ett skede kan ha funnits 
två gårdar, medan Bålsta och Pollista hyst en gård. Vid Pollista är dock den 
södra delen av bytomten oundersökt, varför ytterligare en gård kan finnas här. 
Förhoppningsvis kommer lösningen de närmaste åren. Denna del av by
tomten kommer nämligen att beröras av den planerade utbyggnaden av E 18 
från motortrafikled till motorväg.
Hustyperna varierar. I Pollista, som genom ett ganska rikt fyndmaterial klart 
kan dateras till vikingatid, har husen varit av något olika konstruktioner. Alla
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Fig 1. På ett lågt impediment i utkanten av den medeltida byn Pollista hittades läm
ningarna efter en vikingatida gård som sannolikt tillkommit i slutet av 800-talet 
eller omkring år 900. Tre olika bebyggelsefaser kunde utskiljas. Gården har tro
ligen övergivits vid 1000-talets mitt i samband med byetableringen.
Foto K Svensson.
On a low hitlock at the edge of the medieval village of Pöllistä the remains of a 
Viking farmstead, probably built at the end of the 9th century or around the year 
900, were encounted.

har dock sannolikt varit uppförda i resvirkesteknik där spåren av de bärande 
dementen har påträffats i form av stolphål. I de yngsta husen ingår även sten- 
syllar i konstruktionen. Flertalet hus är rektangulära och mellan 10 - 12 m 
långa och 5,5 - 6 m breda.

I Bålsta och Skäggesta dominerar stolpbuma långhus, även om hus med vägg
stolpar också förekommer. I Bålsta fanns även ett grophus. Både i Bålsta och 
Skäggesta finns antydningar om att boplatsen går tillbaka till vendeltid. I
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Bålsta överges den i vikingatid medan den i Skäggesta kan sträcka sig en bra 
bit in i medeltid, kanske fram till 15 - 1600-tal. Här finns också ett avsevärt 
antal hus, 21 stycken. De stolpbuma husen har varit både rektangulära och 
konvexa. Det längsta är 42 m men i allmänhet är längden 20 - 30 m. Husen 
med väggstolpar är ungefär av samma storlek som i Pollista.

På ytterligare ett par av boplatserna efter E 18, nämligen Apalle i Övergrans 
socken och Tibble i Litslena socken framkom talrika huslämningar. Vid 
Apalle påbörjades under året undersökningen av en del av en mycket om
fattande (15 ha) bosättning från bronsålder. Inom det relativt begränsade 
undersökningsområdet framkom ett par hus av traditionell långhustyp men 
också ett par närmast kvadratiska hus med rundade hörn och skärvsten i 
väggarna. De intill metertjocka kulturlagren visade sig bl a innehålla ett väl- 
bevarat benmaterial och den osteologiska genomgången ser ut att bli mycket 
givande. Undersökningen fortsätter här 1987.

Vid Tibble avbanades en 1,5 km lång sträcka och här återfanns minst fem 
skilda bebyggelselägen, sannolikt med något olika datering, men av de fa 
fynden att döma i tidsintervallet bronsålder - äldre järnålder. Hur de olika 
boplatserna förhåller sig till varandra kan klarläggas först sedan C14- 
dateringar erhållits. Förutom sedvanliga långhus finns vid Tibble syllhus utan 
väggstolpar.

Bland övriga undersökningar för E 18 kan nämnas Brunna i Övergrans socken 
och Dragonbacken i Yttergrans socken. Vid Brunna undersöktes delar av ett 
gravfält med dateringar till folkvandringstid-vendeltid och på Dragonbacken 
framkom helt överraskande en liten gropkeramisk boplats. Här undersöktes 
också några gravar och en huslämning, från bronsålder.

Redan 1986 års undersökningar för E 18 har gett mycken ny och värdefull in
formation om bebyggelse och bebyggelseutveckling i området. Sedan under
sökningarna ställts samman med de analyser som parallellt utförs av osteolo
ger, kvartärgeologer och kulturgeografer bör det vara möjligt att klarlägga om
struktureringar av bebyggelse och odlad mark liksom förändringarnas orsaker.

Andra förhistoriska undersökningar

Utöver Grödingebanan och E 18 har det varit få större undersökningar. Desto 
märkligare är då att ytterligare ett vikingatida hus kommit att undersökas. Det 
framkom närmast av en slump i samband med undersökningar för den blivan
de s k Skärgårdsstaden vid Översättra i Österåkers socken. Området omfattar 
såväl gravar som boplatslämningar från bronsålder och vikingatid.
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Det vikingatida huset framkom under 1900-talsbebyggelsen mellan den för
modade medeltida bytomten och det vikingatida gravfältet. Huset hade ler- 
klinad spis och stolphål längs långsidorna med ett inbördes avstånd av 2,5 m, 
vilket antyder en skiftesverkskonstruktion. Bredden är 5,5 m medan längden 
är oklar. Huset dateras genom fynden, bl a keramik av vendisk typ.

Mönstret beträffande läget för den vikingatida boplatsen som urskiljts för E 18 
återkommer således vid Översättra. Boplatsen behöver inte nödvändigtvis 
ligga på den senare byplatsen men återfinns aldrig långt från denna och inte 
heller från det vikingatida gravfaltet. Återkommande flyttningar av bebyggel
sen är sannolikt betydligt vanligare än vi hittills trott. Genom att kulturland
skapets utnyttjande i centralbygderna tycks vara låst redan under yngre järn
ålder är dock valmöjligheterna små vad gäller ett nytt läge och flyttningarna 
blir i regel korta.

Vid Översättra påbörjades också undersökningarna av bronsålderslämningar- 
na vilka samlar sig kring en forntida vik. Gravarna utgjordes av mer eller 
mindre tydliga stensättningar, oftast oregelbundna. En var röseliknande. Fynd 
av en rakkniv av brons ger en datering till yngre bronsålder.

Ytterligare en undersökning som kan vara värd att nämna är Hågelby i Bot
kyrka. Här undersöktes under året bl a ett långhus med datering till romersk 
jämålder-folkvandringstid. Under 1987 berörs ytterligare en del av boplatsen 
med bl a två skärvstenshögar.

En stor del av UV Mitts verksamhet består av utredningar och förundersök
ningar inför planerade utbyggnader av olika slag. Denna verksamhet blir allt
mer omfattande för varje år vilket är glädjande då möjligheterna att skydda 
och bevara fornlämningarna härigenom blir större. Sedan många år pågår ett 
samarbete med Linköpings kommun med förundersökningar i alla planerade 
bostadsområden. Också med Uppsala kommun har ett liknande samarbete in
letts och runt Uppsala har flera förundersökningar utförts under året.

Söderköping i centrum - som vanligt

Av de 34 uppdrag, som utfördes i Östergötland under året, berörde flertalet 
medeltida och senare objekt. Endast tio var av förhistorisk karaktär och de 
flesta utgjordes av provundersökningar och antikvariska kontroller.

1 de östgötska städerna var det som vanligt stor aktivitet med tre provunder
sökningar i Linköping, en antikvarisk kontroll vid schaktgrävning i Skänninge 
och sju provundersökningar och kontroller i Vadstena. Mest var det - som 
vanligt - i Söderköping, där UV utförde elva uppdrag.
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Söderköping
berge,t

Pommoren

A/orrto//

P/o A en
5/sgen

goren j'A smeden

T/mmermonnen

Almen

Fem av dessa gällde undersökningar och kontroller i samband med schakt- 
ningar for utbyte av de gamla VA-ledningarna från 20-talet. Bl a utfördes 
sådana i Folkskolegatan och i Drothemsgatan utefter kvarteret Folkskolan 
som en direkt fortsättning på VA-schaktningama 1985 i Vintervadsgatan.

Vintervadsgatan, vars medeltida ursprung hade kunnat beläggas redan på 
20-talet, när de gamla rörschakten handgrävdes, visade sig emellertid ha be
tydligt flera, upp till 17, överlagrande gatubeläggningar. Ett viktigt resultat av 
1985 års grävning var dessutom att den understa halvmetern kunde dateras till 
stadens preurbana skede (Tesch, S. och Flasselmo, M. 1987. Söderköping, ur 
700 år på 20 år. Arkeologiska undersökningar i Mellansverige. Riksanti
kvarieämbetet). Den äldsta gatubeläggningen, den enda tillhörande detta 
tidiga skede, bestod av kantiga stenar lagda direkt i blåleran, ibland med en 
gles risbädd under.
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De under 1986 gjorda schaktningama i Folkskolegatan och Drothemsgatan 
ned till Linköpingsgatan visade att åtminstone den förra hade ett flertal äldre 
gatubeläggningar från 1200-talet och senare. Även Drothemsgatan visade sig 
ha äldre föregångare, vilket tidigare inte arkeologiskt kunnat beläggas. På 
grund av att ledningarna lades ytligt grävde man endast ned till 1,5 m under 
nuvarande gatunivå. T rots detta ringa djup framkom ändå fem gatuläggningar 
i gatans norra del, de äldsta från sen medeltid. En mindre sträcka kunde dock 
grävas ned till bottenleran och här framkom ytterligare tre gatuläggnignar. 
Drothemsgatans medeltida ursprung har därmed klarlagts och den bör under 
medeltiden ha gått fram till Linköpingsgatan, så som parallellgatan Hospitals
gatan gjort.

Även vid schaktningar i Linköpingsgatan, från fastigheten i kv. Drotten och 
upp emot Vintervadsplan, framkom minst fyra äldre gatunivåer, både trä- och 
stenbelagda. Fynden antyder att även denna del av gatan går tillbaka till 
medeltid. Tidigare har den medeltida gatusträckningen bara kunnat beläggas i 
delen mellan Hospitalsgatan och Munkbrogatan.

T re gatunivåer, varav åtminstone den äldsta, på en risbädd, torde vara medel
tida, framkom vid ledningsschaktning i Linköpingsvägen utefter kvarteret 
Vintervadet.

De senaste årens gatuschaktningar i stadens västra delar tillsammans med en 
del smärre ingrepp i kvartersmarken har således inneburit att åtskilliga viktiga 
iakttagelser kunnat göras. Dendroprover har också systematiskt tagits för 
säkrare kronologiska bestämningar.

Men årets verksamhet berörde även andra delar av Söderköping, bl a utmed 
den kulverterade Lillån i samband med utbyte av VA-ledningar i Ågatan ut
efter kv. Forseman. Det upp till fyra meter breda schaktet gjorde det möjligt 
att dokumentera dels medeltida bebyggelselämningar, dels en del av gränden 
mellan bebyggelsen och Lillån och dels trävirke från bryggor och bodar utefter 
ån. I hörnet av Ågatan och Hamngatan kom det också fram flera gatulägg
ningar, som utvisade att Hamngatan haft samma sträckning som nu.

Denna undersökning tillsammans med tidigare undersökningar i kvarteret 
Norrtull, i Breda gränd och Magasinsgatan och under 1987 företagna under
sökningar i kv. Norrtull och i Ågatan utefter detta kvarter gör det nu möjligt 
att få en klarare bild av de medeltida förhållandena även i stadens nordvästra 
del. Undersökningarna i kv. Norrtull visar dessutom att åtminstone bebyggel
sen närmast Lillån kan föras tillbaka till 1200-talet. Tidigare undersökningar i 
kvarteret har inte gett äldre dateringar än från mitten av 1300-talet.

Även i Nybrogatan, norr om Storån och i den östra kanten av det medeltida 
stadsområdet, kunde en kavelbro från slutet av 1200-talet/böijan av 
1300-talet med intilliggande huslämningar dokumenteras.
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Ytterligare en arkeologisk undersökning utfördes i stadens östra utkant, i 
kvarteret Pilgrimmen söder om Storån. Här framkom fynd och byggnads- 
lämningar från högmedeltid fram till nyare tid. De medeltida lagren innehöll 
rester av en knuttimrad byggnad, anlagd direkt på marken och med två stock
varv bevarade. Inuti byggnaden, vars norrvägg inte var bevarad, fanns tre 
härdplatser från tre olika byggnadsfaser från 1300- och 1400-talen. De äldsta 
innehöll skörbränd sten och rödbränd lera, medan den yngsta också hade in
slag av tegel. Över och norr om den yngsta härden låg närmare etthundra 
bottenskållor från järnsmide och bland dessa låg också ett mynt från 1592.

Medeltid och nyare tid i borg, slott och städer

Under senare år har UV bedrivit en ganska omfattande undersökningsverk
samhet i Falun. Under 1986 gjordes där tre provundersökningar och en slut
undersökning, den senare i kvarteret Fisktorget. Enligt kartmaterial från 
1600-talet skulle Faluån ha gått fram i detta område. Vid undersökningen 
kunde åns strandlinje bestämmas. Rester av två kajfundament, en delvis störd 
ramp vid en av dessa samt en husgrundsliknande konstruktion, möjligen en 
sjöbod, framkom. Endast påförda lager fanns, men de bör i stort vara sam
tidiga av fyndmaterialet att döma. Detta bestod företrädelsevis av yngre röd
gods, importerade 1600-tals kritpipor, glas, kakel, skorester, mynt mm, 
huvudsakligen daterbart till slutet av 1600-talet.

Provundersökningar utfördes också i Gävle och Hudiksvall samt i Söder
hamn, där kommunen ville ha uppgift om kostnaderna för en större arkeolo
gisk undersökning av borgruinen Faxeholmen. Avsikten med undersökningen 
är att bygga upp ett kommunalt museum med Faxeholmen som ett av tre 
temata i utställningsprogrammet. Ett par provschakt togs upp, varvid bl a 
resterna av ett tom, som torde ha utgjort det nordvästra hörnet av en fyrsidig 
borggård, framkom. Fyndmaterialet var rikhaltigt och motsäger inte den 
vedertagna dateringen av anläggningen till tiden 1390-talet - 1434.

Två byggnadsarkeologiska undersökningar utfördes under året, den ena vid 
ombyggnad av en del av Örebro slott för en restaurang, den andra på Ture- 
holms slott utanför Trosa i samband med restaurering.

I Sörmlandsstäderna Eskilstuna, Mariefred, Nyköping, Strängnäs, Torshälla 
och Trosa utfördes sammanlagt ett trettiotal antikvariska kontroller och prov
undersökningar, de flesta i Nyköping. Endast en slutunderöskning utfördes - i 
kvarteret Rådstugan 3 i Strängnäs och den berörde en mycket begränsad yta, 
knappt 15 m2 i markytan och 10 m2 i botten. En betydligt större undersökning 
gjordes i samma kvarter 1984. Vid båda dessa undersökningar framkom
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lämningar från 1000 - 1100-tal. Under den äldsta delen av detta preurbana 
skede, på 1000-talet, tycks en viss smidesverksamhet ha ägt rum inom om
rådet, som ligger i en tämligen brant sluttning ned mot Mälaren. Under ett 
yngre skede, 1000 - 1100-tal, har en fast strandbebyggelse etablerats. Inom en 
nära framtid kommer troligen ytterligare en undersökning inom samma 
kvarter, vilket ytterligare ökar möjligheterna att belysa framväxten av det 
medeltida Strängnäs.

Även i Uppland utfördes ett betydande antal provundersökningar och antik
variska kontroller. Även i Västmanland gjordes en provundersökning, i kv. 
Drott i Köping.

Övrig verksamhet

Tre grävkurser i faltarkeologi för amatörer har anordnats. Två av dessa har 
varit projektinriktade och kommer att fortsätta under 1987. Den ena som ut
förs i samarbete med Enhörna hembygdsförening har som mål att öka kun
skaperna om kungsgården vid Husby backe i Överenhöma socken. Den andra 
genomförs på initiativ av ABF Norrundet och Länsmuseet i Gävle och är in
riktad på kastalområdet vid Totra i Hamrånge i Gästrikland. Båda har inletts 
som provundersökningar och gett dateringar från vikingatid och framåt. Den 
tredje kursen ägde rum på Finsta folkhögskola med Stockholms läns hem
bygdsförbund som huvudman. I kursen ingick dels en teoretisk del dels en 
undersökning av en skadad gravhög.

I övrigt har en intensiv visningsverksamhet bedrivits på de större undersök
ningarna och särskilt de för E 18, vilka tilldragit sig livligt intresse från all
mänheten. Med utgångspunkt från en tidigare undersökning utanför Uppsala 
har en utställning producerats, nämligen ”Bygden kring Gottsunda och Val- 
sätra från bronsålder till järnålder”.

Summary

Regarding the number and extent of excavations, 1986 was a record year for 
UV Mitt, the Unit for Central Sweden. This was due mainly to two large 
projects - excavations in advance of the planned conversion by the Swedish 
State Railways of the southern branch of the main railway line into a double 
track between Huddinge and Jämä, the so-called Gwdingebanan, and the 
planned conversion of road E 18 to a single carriageway between Bålsta and 
Enköping.
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The excavations for Gwdingebanan were dominated by the Stone Age, with 
no fewer than four sites from this period, all apparently used for repeated 
occupations at different points of time from the Mesolithic to the Pre-roman 
Iron Age. The dating of one of the sites in Tullinge is somewhat of a sensa
tion, a few radiocarbon analyses having yielded dates around 6000 B.C.

It was also mainly settlement sites that were excavated for the El8, but they 
derived from all prehistoric periods. It is particularly remarkable that no 
fewer than three Viking Period settlement sites were affected. Moreover, yet 
antoher settlement site was excavated in Österåker, N of Stockholm. All these 
sites were similar in that they were situated a maximum of a few hundred 
metres away from medieval village sites and that Viking Periods cemeteries 
were to be found within the same distance. The most common type of house 
was stave-built and approximately 10 x 5.5 m in size.

Of the other excavations for the El 8, mention can be made of Apalle in Över
gran, principally dating from the Late Bronze Age. Here only small part of the 
site, covering an area of c. 15 hectare, was excavated. The occupation layer 
was up to 1 m thick and contained a well-preserved faunal assemblage.

On the medieval side, the majority of assignments were limited to trial exca
vations and supervision briefs. In spite of this, new and important information 
was obtained. In Söderköping, for example, interesting observations, allowing 
previous assumptions to be refuted, were made in the course of several of the 
eleven briefs conducted during the year.
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Att vaska fram guldkornen ur gruset
- exploateringsgrävningar som idégivare

av Eva Weiler

Från UV Västs undersökningar

Liksom föregående år har Halland stått i focus för arbetena. Grävningarna 
för de olika etapperna av motorvägsutbyggnaden norrifrån har ersatts av 
naturgasledningar söderifrån. Av totalt 56 uppdrag under 1986 har 30 gällt 
halländska fomlämningar.

För regionen som helhet pendlar uppdragen mellan enstaka objekt av relativt 
liten omfattning och stora projekt, där områdesundersökningar för industrier 
och bostäder sedan ett tiotal år ersatts av undersökningar som går likt linjer 
genom landskapet. Under 1986 har projekteringen för en motorväg mellan 
Stenungsund och Uddevalla dominerat jämsides med ledningar för natur
gasen. Nästan alltid är det fråga om att dokumentera bebyggelselämningar, 
antingen det handlar om förhistoriska boplatser eller gamla stadskärnor. Bara 
två uppdrag har rört förhistoriska gravar, båda i Västergötland.

Volymmässigt är fördelningen mellan förhistoria och medeltid 90 resp 10 % 
av verksamheten. Fördelningen landskapsvis mellan olika typer av utgrävda 
fomlämningar fördelar sig enligt nedanstående tabell:

LANDSKAP Bo Ds Ha Vg Vrm S:a

Förhistorisk tid
Specialinventeringar 4
Boplatser

Provundersökningar 5
Undersökningar 1

Gravfalt/gravar
Provundersökningar 1
Undersökningar

Medeltid-nyare tid
Specialinventeringar 1
Städer

Provundersökningar 3
Antikvariska kontroller 3
Undersökningar -

Kyrkor 1

1 - - 5

1 1-7
20 - - 21

1
2 - 2

3 1
4 2-
1 - 1

1

7
9
2
1
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Naturgas och arkeologi på tredje året

För tredje året i rad fortsatte utgrävningarna for naturgasledningen i Halland, 
nu från Falkenberg till Mölndals kommun eller på totalt 18 områden med 
boplatser, som upptäcktes först i samband med inventeringar och provgräv
ningar. På grund av ledningens läge är det första gången som boplatser en bit 
in i landet undersöks i så pass stor omfattning, tidigare har det varit kustens 
bosättning som legat i vägen för markexploatörema.

Två viktiga resultat bör kanske påpekas särskilt. Det ena är, att de tidiga 
megalitgravarna och det stora lösfyndsmaterialet från yngre stenåldern i 
mellersta Halland nu kan börja knytas till boplatslokaler. Det andra handlar 
om den äldre jämåldersbebyggelsens läge i relation till gängse fomlämnings- 
bild, dvs registrerade gravar.

I Gödestad undersöktes två boplatser med tidigneolitiskt material, den ena be
lägen bara 300 m öster om en av dösarna i Klastorp. På den andra bekräftas 
fynddateringen av C14-datering av ett hus (Gödestad 27). Ett annat exempel 
på möjlig koppling mellan megalitgrav och boplats var området vid Diseflat, 
belägen 300 m från en av Hallands tre kända gånggrifter (Veddige 100).De här 
boplatserna skall ses som paralleller till den vid Fajans tegelbruk i Falkenberg 
och den i Hallehög på Onsalahalvön, ensamma exempel på tidig- och mellan- 
neolitisk bosättning i Halland hittills. Tillsammans är de en inspirerande ut
gångspunkt för fortsatta studier av tidig-och mellanneolitisk tid i jämförelse 
med övriga Sydskandinavien.

Bland andra neolitiska boplatser kan nämnas den i Läbared (Frillesås 41), be
lägen i en sidodal till Löftsadalen med omvittnat många lösfynd från yngre 
stenåldern. I sluttningen ner mot dalbottnen påträffades en yta med ett till 
synes ostrukturerat nät av stolphål, som möjligen utgör resterna av tre rek
tangulära hus eller hyddor, ca 6 x 4 m stora. Nere i själva Löftadalen under
söktes en boplatsyta vid Röstorp (Gällinge 52) med kulturlagerrester och 
gropar med keramik, en flintyxa, en bärnstenspärla, skrapor och flintavfall. 
Där låg också stenrösen av samma typ som en gång påträffades i Glöstorp på 
Hisingen i Göteborg och som då tolkades som neolitiska gravar. Att döma av 
de överodlade stenrösena i Röstorp rör det sig om röjningsrösen, där man 
också slängt skräp.
Genom att bana av stora, sammanhängande ytor har grävningarna för natur
gasen visat, att det trots tunna vegetationstäcken eller mångårig odling finns 
anläggningar kvar i marken. Hus från olika perioder har påträffats i en omfatt
ning som var okänd för arkeologer tidigare. Det gäller inte minst boplatser 
från äldre järnålder i Oktorp (Slöinge 36), Sannagård (Vinberg 97) och Östra 
Derome (Ås 97). I samtliga fall har hålen efter de stolpar, som burit upp taket 
invändigt, avtecknat sig i sanden som i det 23 m långa huset i Oktorp eller
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Fig 1. Ingen forhistorisk 
grav utan ett röjningsröse 
med skräp från yngre 
stenåldern i, (boplatsen 
Gällinge 52, Halland). 
Foto B. Nordquist.
Not a prehistoric grave 
but a clearance cairn 
containing refuse from 
the Late Stone Age.

Fig 2, nedan. Trots 
mångårig och intensiv 
odling finns många an
läggningar och fynd kvar 
under ploglagren på de 
halländska boplatserna 
(boplatsen Vinberg 46, 
Halland). Foto M. Ny- 
quist.
Despite many years of 
intensive cultivation 
many features and finds 
are preserved below the 
plough layer on Hallands 
settlement sites.
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Fig 3. Ett av långhusen på boplatsen i Sannagård (Vinberg 97). Foto A. Gustafs
son.
One of the longhouses on the settlement site at Sannagård.

stolphålsrader markerat själva vägglinjen som i det 25 x 8 m stora huset i 
Sannagård. I Östra Derome har ett hus en bandförmig mörkfärgning utanför 
de takbärande stolphålsraderna, troligen avtryck av taket eller ytterväggen och 
av samma typ som vi förut känner till från nordligaste Halland och södra 
Bohuslän.

Den undersökta delen av boplatsen i Sannagård är - liksom flera av grävnings- 
platsema utmed gasledningen - bara en liten del av ett stort bebyggelse
komplex på kanske 0,5 kvadratkilometer. Vid tiden för undersökningen 
kunde man i den växande grödan i åkern utanför undersökningsytan se hur 
havren mognade betydligt tidigare på vissa fläckar. Provstick på dessa punkter 
avslöjade, att det fanns härdar just där. Fläckarna, s.k. cropmarks, avtecknade 
sig tydligt även från marken.

Sannagård kommer liksom flera av de undersökta boplatserna från brons- och 
järnålder att analyseras vidare inom projektet ”Bebyggelse och produktions- 
förändring”. Till att börja med skall man utifrån fem testområden i södra 
Halland och västra Småland undersöka förutsättningarna för en regional
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Fig 4. Cropmarks utanför den undersökta delen av boplatsen i Sannagård. De 
vita fläckarna visar var det finns härdar, där mognar havren tidigare än om
givande gröda. Foto C. Fors.
Cropmarks, the white patches reveal the position of hearths.

kronologi och möjligheten att knyta gravanläggningar till specifika boplats
miljöer. I planerna ingår bl a undersökningar av gravar i anslutning till flera 
av de utgrävda boplatserna längs ledningskorridoren. En del av dem är för
tecknade i fomminnesregistret, medan andra gravar upptäckts vid fält
inventeringarna för naturgasen.

E 6:an i Bohuslän - en ny linje i landskapet

Den planerade utbyggnaden av E 6:an till motorväg mellan Stora Höga och 
Uddevalla projekteras liksom trafikplatser och industriområden i dess 
omedelbara närhet genom områden, där stora arkeologiska utgrävningar ägt 
rum de senaste 15 åren: 1972 för motorvägen förbi Jörlanda, 1975 - 76 för 
industriutbyggnaden i Stenungsund, 1977 för nya bostäder i Nytorpshöjd 
(Stenungsund) och 1979 för Stora Höga trafikplats, i dag slutpunkten för 
motorvägen söderifrån.
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Fältinventeringar och provundersökningar för E 6 och industriområden kom 
alltså att dominera UV Västs verksamhet i Bohuslän under 1986. Arbetet var 
upplagt som ett samarbetsprojekt mellan länsmuseet och UV; även Göteborgs 
arkeologiska museum har deltagit i förberedelserna. Nära 6 mil blivande 
motorväg (räknat efter landskapets topografi, inte fågelvägen) rekognocerades 
till fots och på ca 60 punkter påträffades fornlämningar. De bestod främst av 
lämningar av äldre bebyggelse, av vilka ett 20-tal var registrerade tidigare. 
Samma riktlinjer gällde som för naturgasen i Halland, nämligen att ta med ev 
bebyggelse, fossil åkermark, kolningsgropar m m från medeltid och framåt, 
inte bara förhistoriska lämningar.

Provundersökningar av 2/3 av sträckan, dvs upp till Ljungskile, avslöjade att 
23 platser bör vidareundersökas inom ramen för de problemformuleringar 
som skisserats vid arbetenas början. De gäller dels boendemönster och ekono
misk organisation under järnåldern med tonvikt på övergången yngre järn
ålder - medeltid, dels naturmiljön och vad man utnyttjat av den under olika 
tider i olika biotoper. Hit hör bl a stenteknologins betydelse, där diabas som 
råvara och handelsvara i det flintrika Bohuslän skall studeras särskilt. I ett så 
pass småskaligt landskap som södra Bohuslän bör man nog vara lite försiktig 
med uttryck som central- och marginalområde beroende på graden av upp
odling, också andra kriterier för bosättning och näringsformer bör undersökas. 
Vad som t ex var överskottsproduktion i ett område, kan ha varit nödvändigt 
för att överleva i ett annat. Andra kriterier än rent ekonomiska bör också 
testas, t ex strategiska. Fornborgar och deras funktion är ett led i detta. Ett 
annat är vad som ligger bakom ortnamn som Järnklätt och Järnblästen i jord
bruksområden utan mera omfattande, känd järnhantering.

Nära lierad med arbetena för E 6:an var provundersökningen av Munkeröds 
industriområde utanför Stenungsund. Där hittade arkeologerna en boplats, 
som med sina 80 000 m2 är en av Västsveriges största. C14-dateringar från 
kulturlager och härdar daterar bosättningen i området till perioden 1300 f Kr 
- 100 e Kr. Lämningarna på boplatserna tror vi oss inte ha sett förut i region
en: kanske hus med torvväggar, som brunnit eller sjunkit ihop och som varit 
nedgrävda ett stycke i marken.

Nya idéer om gamla välkända platser

I föregående avsnitt har betonats, att områden där fomlämningsmiljön är rela
tivt välkänd genom äldre undersökningar nu dyker upp igen. Vi börjar hitta 
tänkbara förklaringar till fynd och företeelser som vi inte förstod då för flera år 
sedan. Trakten kring Stenungsund 5 mil norr om Göteborg är alltså ett sådant 
område. Stenrösena i Röstorp är ett exempel på en helt annan tolkning av
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fynd som på sin tid ansågs smått sensationella. Sådana nya tolkningsförsök, 
sätter andra frågor i blickpunkten än för tio år sedan och ändrad gravnings
metodik gör det fullt motiverat att arbeta vidare i ”gamla” områden. Jag väljer 
två exempel ur den brokiga floran.

Industriområdet i Björbäck-Gräskärr öster om Uddevalla ligger vid Skandina
viens största skalgrusförekomst med 10 tidigare kända boplatser från sten
åldern. Flera av boplatserna ligger utmed ett sund, som fram till 5000-talet f 
Kr sträckte sig från Bohuskusten in mot Vänern och nuvarande Vänersborg. 
Området har studerats inom ramen för ett projekt vid Bohusläns museum, 
”De tidigaste människorna i Bohuslän”, vilket motiverade en specialinvente
ring och provgrävning av vissa terrängavsnitt inför fortsatt industrietablering. 
Till det redan kända antalet boplatser kom då åtta till, som med hjälp av fynd 
och nivåförhållanden kan dateras till tiden 8000 - 6000 f Kr. Men fynd av 
spjälkade ben av nötkreatursstorlek, möjligen uroxe, ger en spännande för
smak av möjligheterna att hitta bevarat organiskt material i den kalkrika 
marken, inte bara mångdubbla antalet redan välkända flintartefakter.

En annan välkänd fornlämning på västkusten är det stora gravfaltet på Bro
åsen i Grimetons socken i mellersta Halland, där enstaka gravar undersökts i 
omgångar 1914 - 1960. Broåsen är också känd som den första platsen i 
Sverige, där man hittade spår av inhemsk tillverkning av bronsföremål genom 
ett gjutformsfragment av en halskrage från period II samt smältdeglar av lera. 
Nordsidan av åsen provundersöktes under året, eftersom man tänker bygga 
radhus i detta fornlämningstäta område. Den visade, hur folk vid något till
fälle röjt marken från sten och anlagt kokgropar, upp till 2 m i diameter, och 
härdar i sluttningen. Innan C14-analyser av träkol från anläggningarna är 
klara, kan man bara spekulera kring frågan om de hör till verkstadsplatsen, 
har samband med gravläggning och gravbyggande uppe på åsen eller är rester 
av en bosättning utan anknytning till de kända fornlämningama och fynden.

Städerna

Många uppdrag på medeltidssidan har gällt antikvariska kontroller och prov
grävningar i de äldsta stadskärnorna i Falkenberg, Falköping, Kungsbacka, 
Lidköping och Uddevalla. Dessutom skedde en kontroll vid Röra kyrka på 
Orust fór att se om det fanns grundrester kvar av den äldre träkyrkan, vars 
ålder är okänd men som revs 1635.

I Kristinehamn utfördes den första undersökningen någonsin av de äldsta kul
turlagren, som är från 1640-talet och framåt. Undersökningen omfattade ock
så ett stycke av den medeltida kyrkogården, troligen tillhörig Varums socken
kyrka och känd sedan 1300-talet. Själva kyrkan påträffades inte, däremot
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Fig 5. Kristinehamns stadsplan 1695. Området begränsas av de fyra s k Staket- 
gatorna. Grävningsytoma låg strax söder om Vaman med den medeltida kyrko
gården närmast vattnet och 1700-talslagren med bl a rester av en smedja längre 
söderut. Ytoma är markerade på bilden.
Map of Kristinehamn, 1695. The excavated areas are marked.

fanns olika typer av gravanläggningar som talar för att den här kyrkogården 
använts ca 400 år ända sedan 1000-talets mitt. Samtliga skelett var dock starkt 
förmultnade och resterna av kistor, tygsvepningar och en näversvepning bara 
svagt urskiljbara. Kristinehamns äldsta bebyggelse har inte berört området för 
kyrkogården, så det finns ingen koppling mellan ev medeltida bebyggelse och 
1600-talsstaden.

I Kungahälla norr om Göteborg, omtalad i Snorre Sturlasons ”Heimskringla” 
från förra hälften av 1200-talet som platsen för det S k trekungamötet 1101,
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startade under året den första av flera planerade undersökningar. Förutom UV 
Väst, som hade en fältarbetsledare med, deltog Bohusläns museum, Göteborgs 
arkeologiska och historiska museer, Göteborgs universitet, Kungälvs 
kommun och Föreningen Gamla Kungälv. Årets undersökningar bestod i att 
provgräva den s k Svarta Jorden för att dokumentera kulturlagren avseende 
bevarandegrad, bebyggelseskikt, dateringar m m, undersöka vallgravslämnigar 
kring Klosterkullen och försöka funktionsbestämma en sten- eller tegelbygg
nad i utkanten av staden, som farit illa av plogen.

I de båda sistnämnda fallen gav grävningarna otvetydliga resultat. Arkeologer
na kunde konstatera, att Klosterkullen omgetts av en delvis stenskodd vall
grav. ”Tegelbyggnaden” visade sig vara rester av en tegelugn, troligen sam
tidig med klostret från 1200-talets mitt. När det gäller kulturlagren varierar 
dess utseende och innehåll kraftigt, så frågan om hur långt den fasta be
byggelsen går tillbaka i tiden, är fortfarande öppen. Nära hamnområdet på
träffades fynd som kan dateras till 1100-talet, men ännu är de bevarade 
delarna av staden inte av den karaktär som Kungahälla givits i sagorna - om 
man hade förväntat sig tjocka kulturlager och rikligt med fynd i en så myt- 
omspunnen stad som Kungahälla.

Fig 6. Keramiken i Kungahällas kulturlager visar på vitt förgrenade kontakter 
utåt redan under tidigt 1100-tal. Den bemålade skärvan av s k Pingsdorfgods, ut
gör ett exempel på detta. Till höger ett rekonstruktionsforslag (hämtat ur en 
artikel om keramikindustrin i Schinveld, Bruijn 1964). Teckning E. Crafoord- 
Jonsäter.
The pottery indicates that an extensive network of external contacts already 
existed in the 12 th century.
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Fig 7. Klädesplomb, funnen i 
Kungahälla 1986. Plomben har 
sannolikt suttit på en tygbal, som 
kommit till Kungahälla på 
1500-talet från den nordtyska 
staden Göttingen. Skala 1:1. Teck
ning E. Crafoord-Jonsäter.
Cloth seal. The seal probably 
derives from a bundle of cloth tran
sported from Göttingen to Kunga
hälla in the 16 th century.

Summary

In west Sweden assignments alternate between individual sites on a fairly 
small scale and large projects. As for the large projects, the excavation of areas 
in advance of industrial or house redevelopment has now been replaced by 
excavations like lines through the landscape - in 1986 a natural gas pipeline 
in Halland and a planned motorway through southern Bohuslän. It is almost 
always a question of documenting settlement traces, both from prehistory and 
from the medieval period. On several occasion the Unit for Western Sweden, 
UV Väst, has worked together with county museums and the Archaeological 
Museum of Gothenburg.

The third year of natural gas and archaeology.
Thanks to the position of the pipeline along the central axis of Halland, it was 
for the first time possible to undertake larger-scale excavations of inland sett
lement sites. In the past it has always been coastal settlements that have been 
in the way of land redevelopment. Furthermore, the topography of south and 
central Halland allowed large, contiguous areas to be stripped, and houses 
from different periods were disclosed on a scale hitherto unknown for 
archaeologists.

The excavations for the natural gas pipeline yielded two important results in 
1986:
1. We can now begin to connect early megalithic tombs and all stray finds 
from the Late Stone Age in central Halland to settlement sites.
2. Light has been thrown on the position of Early Iron Age settlement (= habi
tation sites) in relation to the traditional picture of archaeological sites 
(= graves). In the latter case results will be further processed within the frame
work of the project ”Settlement and the change of production”. The point of 
departure is five test areas in southern Halland and western Småland.
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Motorway in Bohuslän - a new line through the countryside
The planned motorway in southern Bohuslän passes through areas in which 
major rescue excavations have been taking place since 1972.

For the motorway excavation a main ecological/economic goal has been out
lined:
1. the natural enviroment and how man has exploited it at different times and 
in different biotopes.
2. settlement patterns and economic organisation with special emphasis on 
the Iron Age and the Middle Ages.

In southern Bohuslän, with its small-scale environment, care should perhaps 
be taken to over-emphasise the role of agriculture for the location of settle
ments in the area; criteria other than the purely economic, e.g. strategic (hill- 
forts), should be tested. The significance and development of stone technology 
is taken as an example of the way in which a resource was exploited over a 
long period of time in Bohuslän.

New ideas obout old places
The motorway in Bohuslän is just one of several examples of the way in 
which familiar archaeological environments reappear. However, new inter
pretative models and transformed excavation techniques provide ample justi
fication for undertaking new work in "old” areas. The article discusses several 
examples of this.

Towns
Assignments dealing with the medieval period still only account for 10 % of 
our work load. Many of these assignments consist of supervision briefs or test 
excavations in the centre of old towns. A supervision brief was also under
taken in the 17th century church of Röra on Orust in Bohuslän with the aim 
of locating traces of the earlier wooden church of unknown antiquity which 
was demolished in 1635. The article describes two more extensive urban 
excavations in Kristinehamn, Värmland, and Kungahälla outside Gothen
burg. The excavations at Kungahälla takes place in collaboration with several 
institutes and will last several years.
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Förundersökningar och 
antikvariska kontroller dominerar i 

Skåne och Blekinge
av Anders Wihlborg

Verksamhetens omfattning

Under 1986 utförde UV Syd 67 uppdrag. Merparten eller närmare bestämt 55 
av dessa var inom Malmöhus län (M), 8 i Blekinge län (K) och 4 i Kristian
stads län (L).

ANTAL UPPDRAG K-län L-län M-län S:a
Förhistorisk tid
Medeltid
Övrigt

3315 21
5-40 45

1 1

Summa uppdrag 8 4 55 67
Arkeologtimmar i falt 6.000

Byggnation av olika slag var den vanligaste anledningen till årets undersök
ningar. Ledningsdragningar for fjärrvärme, naturgas, vatten och avlopp i 
städerna och på landsbygden initierades också ett flertal arkeologiska utgräv
ningar.

45 uppdrag berörde medeltida stadskärnor eller bytomter och 21 uppdrag var 
inom förhistoriska boplatsområden. Därtill kommer en inventering av en 
planerad naturgasledning.

Nästan 70 % av uppdragen var antikvariska kontroller eller förundersökning
ar. Tidsmässigt varierade arbetsinsatsen från ett par timmar till knappt 
hundra timmar.

Årets stora arkeologiska utgrävningar krävde ett par hundra till ett par tusen 
timmar, sammanlagt pågick fältverksamheten under 1986 i 6000 arkeolog
timmar.
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UPPDRAGENS KARAKTÄR Förhistorisk tid Medeltid Övrigt S:a
Inventering — — 1 1
Antikvariska kontroller - 7 - 7
Förundersökningar 11 28 - 39
Undersökningar 10 10 - 20

Antal uppdrag 21 45 1 67

Förhistoriska undersökningar

De senare årens undersökningar av förhistoriska lämningar har oftast varit 
knutna till naturgasnätens utbyggnad i Skåne. De större stamledningarna är 
nu färdigbyggda, men det projekteras och byggs fortfarande ett flertal distribu- 
tionsledningar, både i Malmöhus och i Kristianstads län. Av den anledningen 
undersöktes två intressanta boplatser strax väster om Klippan. De innehöll 
huslämningar, gropar och härdar samt mindre kulturlagerrester. Boplats
områdena hade utnyttjats under flertalet förhistoriska perioder.

Utbyggnaden av större vatten- och avloppsledningar på landsbygden har 
under senare år inneburit att ett flertal arkeologiska undersökningar kommit 
till stånd. Av den anledningen undersöktes ett flertal boplatslämningar vid 
Härslöv strax öster om Landskrona. Även de representerade flertalet av våra 
förhistoriska perioder. En del lämningar var även från historisk tid.

Vid en provundersökning på fastigheten Bölsåkra i Jonstorps socken i nord
västra Skåne påträffades en flera tusen kvadratmeter stor stenåldersboplats. 
Boplatsen har legat på den västra stranden av en havsvik på ca +10 m ö h. 
Fornlämningen består av gropar, härdar och ett drygt halvmetertjockt sotsvart 
kulturlager. Av fynden att döma har platsen huvudsakligen utnyttjats under 
mesolitisk tid.

Genom förhandlingar på länsstyrelsen med exploatören kunde byggplanema 
ändras och större delen av boplatsen bevaras för framtida arkeologisk forsk
ning.

Medeltida undersökningar

Allt större intresse har under senare år knutits till forskningen kring våra 
medeltida byar. Flera av våra skånska byar har under året blivit föremål för 
provundersökningar/undersökningar. 1 Hjärups by söder om Lund har bland 
annat härdar, gropar samt ett stolpbyggt långhus från 1000-talet påträffats. 
Undersökningen kommer här att fortsätta under 1987.
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Höganäs
Klippan

Landskrvna

Fig 1. Sydgasledningens sträckning genom västra Skåne. Numren representerar 
de platser utmed gasledningen där arkeologiska undersökningar utförts under 
1986 (Väsby sn, Klippans sn).
The alignment of the Sydgas pipeline through west Scania.
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Undersökningsvolymen i de medeltida stadskärnorna har varit fortsatt hög. 
Ystad, Helsingsborg och Trelleborg är några av de städer där större undersök
ningar utförts.
I kv Ziska i Ystads sydöstra del har lerbottnar, bodar, huslämningar och sten
läggningar från medeltiden undersökts. I kv Christina, som ligger centralt i 
Ystad, kunde högmedeltida huslämningar påvisas. Under en stenlagd gata till
varatogs bland annat fem stycken munkansikten, vilka ursprungligen varit 
dekor på samma brunglacerade kanna.

I Helsingsborg har bland annat delar av S:t Clemenskyrkans kyrkogård under
sökts. Kyrkan, som är den äldsta kända i staden, undersöktes i sin helhet på 
60-talet. Kv Ruuth, beläget i den högmedeltida stadens södra utkant visade sig 
ha bebyggts redan under 1200-talet, vilket är ett överraskande resultat.

Även platsen för Helsingborgs gamla rådhus beläget strax söder om Maria- 
kyrkan har undersökts.

Undersökningen i Kv Katten i Trelleborg kan också förtjänas att nämnas. 
Förutom medeltida kulturlager undersöktes även två vikingatida grophus till
hörande den boplats som under senare år kunnat konstateras inom stadens 
medeltida gräns.

Summary

In 1986 UV Syd, the Unit for South Sweden, completed 67 assignments, most 
of which concerned Malmöhus County.

In connection with the laying of a pipeline for natural gas and more major 
water and sewage pipes, several prehistoric settlement sites were excavated. In 
advance of redevelopment in Jonstorp Parish, it was possible by reorganizing 
building plans to save most of a complex Stone Age site for future archaeolo
gical research.

This year extensive archaeological excavations were conducted in the medie
val towns of Helsingborg, Trelleborg and Ystad. Trial excavations and minor 
excavations were also undertaken in the medieval villages of west Scania.
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Fig 2. Ett av fem munkansikten, som utgjort dekor på en kanna från 1300-talet. 
Keramikfynd i kv Christina, Ystad. Foto K Ivarsson.
One of five so-called munk faces, constituting the ornamentation of a jug from 
the 14 th century.
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Verksamheten vid RAGU

av MalinLindquist och Waldemar Falk

RAGU:s samarbete med Länsarbetsnämnden (LAN) fortsätter, dock i succe- 
sivt minskad omfattning.

Som ett led i kommunernas ökade ansvarstagande för kulturminnesvården 
har under året inletts samarbete med Gotlands kommun. En arbetsgrupp be
stående av arkeologer och grovarbetskraft har tillsatts. Det sk RAGU-laget 
skall i första hand utföra arkeologiska uppdrag för kommunen i samband med 
exploatering. I eventuell brist på sådana skall de även utföra rena forsknings- 
undersökningar. Som ren forskningsundersökning återstår nu endast gravfältet 
från förromersk järnålder vid Annelund norr om Visby, där det i år grävs för 
sista säsongen.

Tendensen kvarstår att även de rent uppdragsfinansierade undersökningarna 
minskar i antal och omfång. Under året utfördes en mindre undersökning av 
Terra Nova (i Visby sydöstra utkant), undersökningar har periodvis gjorts där 
sedan 1981. Som ett led i strävan efter ekonomiska rationalisering och metod
utveckling utfördes här, för första gången på Gotland, en arkeologisk under
sökning enligt en statistisk urvalsmetod - sampling.

Undersökningen av ett skadat tidigare delvis undersökt röse i Sanda av
slutades. Särskilt intressant var fyndet av minst åtta människoskelett från 
yngre stenålder i en och samma grav under rösets bottenpackning.

Utgrävningarna av det stora gravfältet på Barshaldershed i Grötlingbo fort
sätter . Undersökningen är egentligen en ren exploateringsgrävning föranledd 
av sandstensbrottets expansion men bekostas av LAN.

En provundersökning vid i Stora Torget i Slite utfördes i syfte att få fram en 
begränsning av det tidigare utgrävda vikingatida gravfältet, inga gravar på
träffades. Gravfaltets begränsning är fortfarande okänd.

RAGU har under året fatt en vetenskaplig referensgrupp bestående av pro
fessor Åke Hyenstrand, Stockholm, länsantikvarie Hans Andersson, Göte
borg, landsantikvarie Sven-Olof Lindquist, Visby, och från riksantikvarie
ämbetet avd.chef Gustaf Trotzig, avd.dir. David Damell samt byråchef Ola 
Kyhlberg.
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Fig 1. Förhistoriska arkeolo
giska undersökningar, 1986. 
Prehistoric archaeological 
excavations.
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Summary

The co-operation between the Unit for Gotland (RAGU) and the County 
Employment Board (Länsarbetsnämnden) continued but it is successively 
decreasing in extent. The excavation at Uddvide in Grötlingbo was really a 
straightforward rescue excavation, occasioned by the extension of the sand
stone quarry, but it was financed by the County Employment Board.

There is a continued tendency for rescue excavations to decrease in number 
and extent. This year only one smallish rescue excavation was conducted at 
Terra Nova where settlement site excavations have been taking place inter
mittently since 1981. As part of the campaign for economic rationalisation 
and development of methods, the first Gotlandic archaeological excavation to 
be steered by statistical selection principles (sampling) was undertaken.

The excavation of a damaged, previously partially examined cairn in Sanda 
was completed. Of particular interest was the discovery of at least eight 
human skeletons dating from the Late Stone Age all in one grave under the 
stonepacking at the base of the cairn.

Medeltid och nyare tid

Under 1986 genomfördes närmare 40 uppdrag, flertalet som tidigare i Visby 
med koncentration till innerstaden.

Från de medeltida kyrkorna har observationer av intresse gjorts på S:t Olofs 
och S:t Pers kyrkogårdar med bl a gravfynd.

Medeltida murverk till främst stenhus inmättes under mark i Södra Kyrko
gatan, i kvarteren Berget 23, Läroverket 1 samt Triangeln 1.

Äldre murverk av osäker ålder, sannolikt delvis medeltida, framkom i kv. Fre
gatten 6 och 7, Kilen 2, Stopet 3 samt Triangeln 1.

Kulturlagerobservationer, alla av betydelse för vår kunskap om stadens 
successiva utbyggnad inmättes i kvarteren Berget 23, Borgen 21, Fregatten 6 
och 7, Kilen 2, Läroverket 1, Priom 3, Repet 7, S:t Olof 24, Tunnbindaren 6 
samt i Cramérgatan och Hamnplan.

Takstolarna i Liljehomska huset (kv Hornet 1) samt Gildhuset (kv S:ta Maria 
23) undersöktes.
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VISBY INNERSTAD

1. Kv Borgen 21
2. Kv Berget 23
3. Cramérgatan

4-5. Kv Fregatten 6 och 7
6. Hamnplan
7. Kv Hornet 1 

8-9. Kv Kilen 2
10. Kv Läroverket 1
11. Kv Priom 3
12. Kv Priom 7
13. Kv Repet 3
14. Kv S:t Klemens 6
15. Kv S:ta Maria 23
16. Kv Stopet 3
17. Södra Kyrkogatan
18. Kv Triangeln 1
19. Kv Tunnbindaren 6
20. Kv Östermur 3

VISBY UTANFÖR 
RINGMUREN

21. Kv Boken 2
22. Kv Fängelset 1
23. Kv Piggvaren 2
24. S:t Göransgatan
25. Östra Hansegatan
26. Östra Byrummet
27. Strandgärdet
28. Palissadema
29. Lotsutkiken

GOTLANDS
LANDSBYGD

30. Gothems sn. 
Prästgården 
(ej markerad)
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I området utanfor ringmuren kontrollerades kulturlagerföljder i kvarteren 
Boken 2, Fängelset 1 samt Piggvaren 2, i S:t Göransgatan, Östra Hansegatan 
vid Krematoriet, på Östra Byrummet, Strandgärdet, i Palissaderna och vid 
Lotsutkiken. Särskilt intressanta var fynden på Strandgärdet av en äldre, tro
ligen högmedeltida bebyggelse. På landsbygden kontrollerades ingrepp i och 
vid kyrkogårdar i Sjonhem, Vall och Vallstena, delvis i sökandet efter ”över
gångstida begravningar” som emellertid blev resultatlöst detta år. På präst- 
gårdsmark i Gothem påträffades äldre bosättningslager, vid Näs Skola 1:1 
grunden till en byggnad, kanske en kastal samt i Västergam innanför vallen 
medeltida boplatslager.

Projektet Dendrokronologisk undersökning av trä från 
Gotland, av Alf Bråthen

I slutet av 1970-talet var det gotländska dendrokronologiska projektets syfte 
att knyta arkeologiskt trä till dateringsreferenser från fastlandet, främst 
Kalmartrakten och Öland. På grund av trädens mycket varierande tillväxt
betingelser på ön visade det sig mycket snart vara mera fruktbart att upprätta 
ett antal dateringsreferenser med mätvärden från enbart gotländskt trä såsom 
underlag.

Hittills har storleksordningen 1000 furuprov undersökts varav cirka 600 är 
från Visby och ungefär lika många från gotländska landsbygdskyrkor och 
profana byggdér. Referenskronologier av tillräcklig bredd (= många tillväxt
variationer) föreligger nu från nutiden till 1400-talets mitt och från 
1300-talets första hälft till slutet av 900-talet. Den närmaste uppgiften blir att 
söka mera trä, som täcker 1300-talet.

Under 1986 insamlades träprov från takkonstruktionen i följande kyrkor: 
Eskelhem, Garde, Källunge, Lye, Sjonhem, Tofta och Vall samt från det 
medeltida stenhuset Hästnäs. I samband med reparationer erhölls träprov från 
stående byggnader i kvarteren Apoteket 6, Fregatten 6 och 7, Hornet 1, Hypo
teket 1, Priorn 7 och Triangeln 1.

Summary

In 1986 the section carried out some 40 assignments, as in the past the majori
ty in Visby with a concentration in the town centre. Observations of interest 
from Visby’s medieval churches included the discovery of burials in St Olofs 
and St Per’s churchyards. Medieval walls, primarily from stone houses, and
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cultural deposits have been recorded in several blocks of Visby. They are all 
of significanse for our knowledge of the successive expansion of the town.

Outside the town walls the stratigraphy of cultural deposits was checked in a 
number of blocks. Of particular interest was the disclosure in Strandgärdet of 
early settlement remains, probably from the High Middle Ages.

In rural areas supervision briefs were conducted during work in or adjacent to 
the churchyards of Sjonhem, Vail and Vallstena. Inside the rampart at Väster
garn medieval cultural deposits were encountered.

Project ”Dendrochronological analysis of wood from Gotland”
The aim of the dendrochronological project is to provide a number of 
references for dating based entirely on measurements of wood from Gotland. 
Approximately 1000 pine samples have so far been analysed, some 600 from 
Visby and about the same number from churches and secular buildings out
side the town. Reference chronologies of sufficient scope are now available 
from the present to the middle of the 15th century and from the first half of 
the 14th to the end of the 10th century. The next task will be the location of 
more wood to cover the 14th century.
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Fornminnesinventeringen

Resultat 1986
1 II III IV V VI VII VIII

a b c d a b a b a b

Södermanlands 10795/ 60/48 322/ 11177/ 22/21 61/61 104/72 12/12 91/90 30/29 33/33 212/
län 1067 188 1260 212
Östergötlands län 695/81 2/2 - 697/ 4/4 7/7 90/17 2/2 47/46 8/7 4/4 237/

83 237
Jönköpings län 7420/ 34/33 57/41 7511/ 30/30 60/46 609/ 45/44 393/ 54/50 139/98 2365/

1687 1752 248 388 2348
Kristianstads län 1144/ 291/ 12/3 1447/ 167/63 87/43 600/49 16/13 53/47 15/15 7/7 32/32

605 200 786
Malmöhus län 895/ 100/73 3/2 998/ 968/ 195/ 191/64 70/60 127/ 96/10 27/27 43/43

476 535 949 159 104
Hallands län 1110/ 51/38 6/5 1167/ 77/73 12/11 128/32 8/8 44/41 32/29 7/7 83/83

425 486
Skaraborgs län 719/ 29/27 3/3 751/ 40/39 16/15 156/74 5/5 74/74 12/12 6/6 57/57

193 223
Värmlands län 7/7 - - 7/7 2/2 - 6/5 1/1 1/1 - 1/1 2/2
Örebro län 49/16 - - 49/16 - 2/2 33/19 2/2 13/5 9/8 82/35 146/

129
Västmanlands län 836/ 10/6 22/16 868/ - 8/8 77/36 1/1 4/4 7/5 267/70 176/44

120 146
Kopparbergs län 1/1 - - 1/1 17/17 - 219/31 - 4/4 - 24/8 26/26

Jämtlands län 16/9 - - 16/9 38/26 1/1 257/18 1/1 - 1/1 10/9 17/17
Norrbottens län 27/10 - 271/ 298/ 60/55 108/ 166/52 13/8 34/33 11/11 94/86 61/61

82 102 105

Summa 23714/ 577/ 696/ 24987/ 1425/ 637/ 2636/ 176/ 885/ 275/ 701/ 3457/
4697 427 340 5460 1279 458 717 157 837 257 391 3291
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IX X XI XII
a b c a b c

11467/ 2837 10950/ 227 2 1436 1401 98
1514 849
847/ 701 627/57 70 11 459 242 53
156

8648/ 7183 6692/ 819 12 2420 4763 197
2451 1349
2370/ 1709 1124/ 323 29 819 890 109
1098 615

2549/ 4250 440/ 558 127 836 3414 408
1846 271
1436/ 1562 1109/ 58 5 729 833 114
649 460

1042/ 1034 719/ 32 5 481 553 115
428 156

17/16 50 2/2 5 250 7 43 614
99/44 516 39/14 10 26 169 347 205

958/ 444 791/ 77 10 185 259 140
185 101

241/53 224 0/0 1 28 196 700
313/54 238 15/8 1 7 51 187 367

759/ 979 1/1 297 29700 79 900 1139
539

30746/
8815

21727 22509/
3883

2478 11 7699 14028 182

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

II: Socken i klartext, från rubriken event, av
vikande landskap i forkortning.

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

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

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

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

VII: Inskrifter från historisk tid; a = markerade 
med R på ek. kartan, b = markerade med Ms 
på ek. kartan.

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

IX: Summa fornlämningar, markerade med R 
eller (R) på ek. kartan; (= Uld + IV + VA + Vb 
+ VI + Vila).

X: Totalt antal antecknade lokaler.
XI: = Uld i förstagångsinventeringen; a = summa, 

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

XII: = X i förstagångsinventeringen; a = summa, b 
= avvikelse i antal, c = avvikelse i %.
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U ndersökningsverksamheten 
vid RAÄ

Uppdragsstatistik, 1986

Landskap Antal
uppdrag

Antal
provund

Undersökt
yta

Ark
tim

Grov
tim

Maskin
tim

Blekinge 8 6 226 130 8 110
Bohuslän 21 20 3 793 I 645 602 119
Dalarna 4 3 1 176 800 1 072 174
Gästrikland 3 3 65 63 400 2
Halland 28 9 35 106 7 075 2 552 516
Hälsingland 3 3 74 382 160 29
Närke 1 1 208
Skåne 66 48 11 532 5 873 4 889 1 193
Södermanland 79 61 18 622 11 259 8 780 1 407
Uppland 42 30 90 350 31 048 32 323 3 702
Värmland 1 750 512 490 68
Västergötland 8 3 1 721 790 391 42
Västmanland 2 2 34
Ångermanland 1 1 24
Östergötland 35 28 987 1 632 1 658 870

1986 302 218 164 402 61 475 53 325 8 232
1985 251 167 81 710 34 166 15 736 7615
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Undersökningsvolym i 1000 mVår

1958 59 60 61 62 63 66 65 66 67 68 69 TO 71 72 73 76 75 76 77 78 79 80 81 82 83 86 85 86
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Arkeologiska undersökningar 
utförda av RAÄ, UV

Blekinge

Asarums sn, Asarum 6:12 m fl 
Grävningsledare: Lasse Wallin

Anledning till provundersökningen var planerad 
byggnation.

Omedelbart nordost om tomterna ligger fomläm- 
ning 60, två resta stenar. De utgör troligen resterna 
av ett större gravfält som kan ha sträcka sig in på 
undersökningsområdet. Närheten till dessa gravar 
medförde också att en förhistorisk bosättning 
eventuellt kunde finnas på platsen. Området låg 
dessutom endast ca 400 meter från Asarums 
medeltida kyrka.

9 provschakt grävdes. Inget av antikvariskt intresse 
framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Lösens sn, Lyckå 1:7 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

Med anledning av att Karlskrona kommun skulle 
anlägga en pumpstation på den rubricerade fastig
heten upptogs två schakt. Lagerföljden var identisk 
i båda schakten.

Under ett 1,5-2 meter tjockt modernt fyllnads- 
lager påträffades ett 1 - 1,5 m tjockt gyttjelager 
som underlagrades av steril sand.

I schakt I påträffades på ett djup av 2 - 3 meter 
fyra parallella rader av neddrivna käppar (störar).

Käppradema stämde med de, som tidigare på
träffats på platsen i samband med en tidigare 
undersökning 1975. De ansågs vara skoningen till 
en vallgrav och daterades till 1400-talets slut.

I gyttjelagret påträffades två grövre pålar och två 
plankor av fur, men deras ursprungliga plats och 
funktion gick inte att utröna.

Fynd: -
Datering: 1400-tal

Mjällby sn, Lörby 3:2 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

Provundersökningen utfördes med anledning av 
grustäkt.

Det undersökta området, som är beläget i skogs
mark, ca 500 meter väster om den nuvarande 
strandlinjen. Nivåerna varierar mellan 9 och 11 
meter över havet. Strax norrut finns ett gravfalt 
med runda och rektangulära stensättningar.

Ett fossilt åkersystem bestående av stensträngar 
karterades 1977 - 78 inom det aktuella området. 
Då undersöktes också en stensättning och en härd.

Med en grävmaskin skalades matjorden av på en 
ca 14.000 m2 stor yta. Undergrunden bestod 
huvudsakligen av grovt grus med inslag av stenar. 
Fyrtiotre härdar och två härdgropar påträffades. 
Flertalet var helt fyndtomma, men från nio till
varatogs kolbitar. Inga stolphål eller andra typer 
av boplatsindikerande anläggningar kunde påvisas, 
vilket möjligen kan bero på att platsen varit 
säsongsmässigt utnyttjad. Anläggningsformema 
tyder på att boplatsområdet skall dateras till yngre 
bronsålder.

Fynd: träkol
Datering: yngre bronsålder?

307



Mjällby sn, Skönabäck, fornl 80 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Provundersökningen föranleddes av kabelnedlägg
ning.

Området var beläget på en västsluttning 200 - 400 
m öster om dagens strandlinje inne i Hälleviks- 
bukten. I fomlämningsregistret är området be
skrivet som en stenåldersboplats med kulturlager 
som delvis går i dagen.

Med maskin grävdes fem provgropar i områdets 
södra del. Dessutom kontrollerades de öppna 
schaktväggama och schaktmassorna i tidigare 
grävda kabeldiken. I områdets norra del gjordes 
stickprov för hand över hela den aktuella ytan.

Inga kulturlager kunde konstateras, ej heller på
träffades några förhistoriska artefakter. I områdets 
norra del föreföll jordlagren vara omrörda i 
modem tid. I södra delen fanns tegel och mur- 
bruksrester i jorden ända ner till bottensanden. 
Teglet härrörde från den herrgård som stått här till 
1900-talets början. I områdets mitt påträffades en 
härdgrop nedgrävd i bottensanden. Härdgropen 
var fyndtom.

Fynd: - 
Datering: -

Ronneby, kv Bror och kv Carl 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Provundersökningen föranleddes av framtida 
byggnation i kvarteren. De två kvarteren är be
lägna i västra delen av Ronnebys medeltida stads- 
område och gränsar i väster mot Ronnebyån. Det 
medeltida torget har varit beläget nordost om kv 
Bror. Öster om kv Bror ligger kv Emst vars syd
västra del har undersökts. Där påträffades spår av 
sillhantering, s k lerbottnar, från tiden före 1300 
samt bebyggelse från 1300-tal och framåt. Rosen
gatan, mellan kv Emst och kv Bror har troligen 
kvar sin medeltida sträckning.

Vid den nu aktuella undersökningen grävdes 7 
provschakt. Kvartersmarken närmast Rosengatan 
var i samtliga schakt störd av sentida källargräv- 
ningar. Ca 10 m in i kvarteret påträffades botten
sanden på ett djup av endast 0,3 - 0,5 meter där
efter sjönk den ursprungliga markytan kraftigt ju 
närmare ån man kom. På den ursprungliga mark

ytans högsta parti påträffades två lerbottnar som 
använts vid sillhantering under 11- och 1200-tal. 
På området längre ner mot ån hade man tippat 
fyllnadsmassor och kanske odlat under tiden ca 
1300 - 1700. Omkring 1700 uppfördes de första 
byggnaderna på denna del av kvartersmarken.

I kv Bror påträffades rester av ett nedbrunnet 
1500-talshus. Västväggen i denna byggnad låg ca 
10 meter in i kvarteret.

Vid en framtida exploatering är områdena med 
lerbottnar och 1500-talsbebyggelsen viktiga ur 
arkeologisk synpunkt.

Fynd: keramik 
Datering: 1200-tal-1700-tal

Ronneby, kv Nils 1 och 8 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Provundersökningen föranleddes av planerad 
byggnation på tomten.

Kv Nils är beläget i sydöstra delen av Ronnebys 
medeltida stadsområde med Ronnebyån i söder 
och platsen för den medeltida stadsvallen ca 30 m 
åt öster. På en Ronnebykarta från ca 1650 är om
rådet markerat som kvartersmark.

Vid provundersökningen var den äldre bebyggel
sen på tomten inte riven. Den obebyggda delen av 
tomt 1 var därför den enda som kunde undersökas. 
Även denna del begränsades av ledningar som inte 
kunde rubbas.

Med maskin grävdes fem provgropar, ner till steril 
botten. Bottenlagren bestod i tomtens södra del av 
gyttjiga åsediment och i den norra av sand.

Det äldsta spåret av mänsklig aktivitet var en sten
läggning, den kunde dateras till tidigast 1600-tal. I 
övrigt bestod lagerbilden av utfyllning från 17 - 
1900-talen.

Den äldsta markytan stiger 1,5 m från tomtens 
södra del till den norra. När det befintliga be
byggelsen rivs bör undersökningen kompletteras 
med ett schakt utmed tomtens nordgräns för att 
försöka få fram en sydgräns för den medeltida be
byggelsen i kvarteret.

Fynd: keramik 
Datering: 16- 1900-tal
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Ronneby, kv Per 9 och 10 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Provundersökningen föranleddes av planerad 
byggnation på tomten.

Tomten är belägen ca 50 m söder om Ronneby 
Heligkorskyrka vars äldsta delar anses vara upp
förda under 1100-talets senare del. Tomten 
sluttade kraftigt åt söder, undergrunden bestod av 
sand.

Tre provschakt grävdes med maskin. I tomtens 
norra del närmast Kyrkogatan hade tidigare stått 
ett hus vars grundläggning hade förstört alla even
tuella spår av äldre byggnation. Söder om denna 
husgrund påträffades heller inga fomlämningar.

Fynd: - 
Datering: -

Sölvesborg, kv Pelikanen,
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Provunderökningen föranleddes av en tillbyggnad 
av befintlig pastorsexpedition.

Området är beläget ca 30 m väster om Sölvesborgs 
kyrka men utanför det medeltida kyrkogårds om
rådet. Vid undersökningar inför byggandet av 
pastorsexpeditionen 1958 påträffades anläggningar 
som tolkades som huslämningar från 1400-tal.

Vid den nu aktuella undersökningen grävdes ett 9 
m långt schakt med maskin. I schaktets södra del 
påträffades en stenläggning och spår av en trolig 
syllstensrad. Schaktet vidgades men resterna 
visade sig härröra från en stenlagd gårdsplan från 
1700-talet. Under stenläggningen låg en avfalls- 
grop med rivningsmaterial.

Fynd: keramik 
Datering: 1700-tal

Bohuslän

Askums sn, Bohus Malmön, fornl 92 (Gam 301) 
Fältarbetsledare: Lars G Johansson

Provundersökning av stenåldersboplats, som 
registrerades vid Göteborgsinventeringen ca 1920. 
Området som ligger i en östsluttning mellan berg, 
är i dag störd av vägar och vattenledningar. Inga 
lämningar av boplatsen återstod.

Fynd: - 
Datering: -

E6, Stora Höga - Uddevalla 
Fältarbetsledare: Eva Weiler, Kajsa Ullberg-Loh, 
Leif Jonsson, Rolf Danielsson (Bohusläns 
museum)

Specialinventering av oregistrerade fomlämningar 
och kulturlandskaplämningar längs den planerade 
motorvägen mellan Stora Höga och Bratteröd i 
södra Bohuslän samt anslutningsvägar och trafik
platser. Arbetet utfördes av UV Väst och Bohus
läns museum gemensamt, där UV specialinriktat 
sig på förhistoriska lämningar och länsmuseet på 
medeltid/nyare tid. En särskild genomgång av 
äldre kartor och ortnamn ingick i förberedelserna 
för arbetet. Hela sträckan, totalt ca 6 mil, rekogno- 
cerades till fots. På ca 60 punkter förekom indika
tioner på oregistrerad bebyggelse. Provundersök
ningar utfördes på 2/3 av sträckan (48 punkter) 
mellan Stora Höga och Ljungskile, omfattande 
delar av socknarna Spekeröd, Norum, Ödsmål och 
Ljung. Av dessa bör 23 stycken vidareundersökas 
inom ramen för vissa huvudlinjer som skisserades 
vid arbetets början. Grundtanken är att arbeta i ett 
långtidsperspektiv som skär över gängse period
indelningar: markutnyttjande, miljöfrågor, varför 
man valde att bosätta sig inom vissa områden och 
inte inom andra (var det tillgång till goda jordar, 
råvaror, strategiska hänsyn osv?), kommunika
tioner.

De 23 punkterna består av 16 förhistoriska bo
platser, tre områden med både förhistoriska och 
yngre bebyggelselämningar, tre olika typer av 
gravar samt ett område med ryggade åkrar.

Av de 25 områden som inte bör vidareundersökas, 
innehöll tio stycken inga spår av äldre bosättning
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eller gravplatser. Fyra områden innehöll skadade 
boplatslämningar eller - i ett fall - ytterkanten av 
ett boplatsområde, som inte motiverar ytterligare 
dokumentaion. Två områden med 1800-tals 
bebyggelse samt två kolningsgropar är dokumen
terade i och med provundersökningen. Ett område 
med äldre odlingsrester och en osäker hålväg läm
nas också utan åtgärd. Till detta kommer slutligen 
hela Branserödskomplexet söder om Ljungskile 
med ett omfattande lösfyndsmaterial från äldre 
stenålder, där inget av de sex undersökta områdena 
gav resultat som motiverar fortsatta undersök
ningar.

Jörlands sn, Stora Höga industriområde 
Fältarbetsledare: Leif Jonsson

Inventering och provundersökning inom område 
for planerad industriutbyggnad (Stora Höga indu
striområde), beläget i anslutning till flera kända 
fomlämningsområden (Jörlands 133, Spekeröd 2 - 
8 m fl).

Stora delar av området består av sanka lermarker 
och därför koncentrerades provundersökningen till 
stråk med sand eller grus, dvs till samma lägen 
som redan registrerade fomlämningar. Av resulta
ten att döma finns boplatslämningar uppe på de 
bergigaste impedimenten i området, men dessa ut
gör inte framtida industrimark.

Fynd: - 
Datering: -

Lycke sn, Tjuvkil Uppegård 4:39, fornl 56 (Gam 
82)
Fältarbetsledare: Lars G Johansson

Provundersökning av boplats från stenålder inom 
område för utbyggnad och befintlig byggnad och 
anläggande av väg.

Platsen är belägen på en platå i sadelläge, omgivet 
i norr, söder och öster av berg och med en slutt
ning åt nordväst, och belägen på 15 - 20 m ö h. 
Undersökningen bestod av att 9 provgropar om 
vardera 1 kvadratmeter grävdes runt huset samt i 
den åt nordväst belägna slänten. Endast i två av 
dem, belägna i områdets sydöstra del, framkom 
små mängder slagen flinta, beroende på att det i 
samband med uppförandet av bygganden gjordes

omfattande markingrepp i området. Kvar av bo
platsen är endast enstaka flintavslag, i huvudsak i 
områdets sydöstra del. Några närmare tidsangivel
ser går ej att få från de funna avslagen.

Fynd: slagen flinta 
Datering: -

Lysekil, fornl 3 (Gam 156)
Fältarbetsledare: Lars G Johansson

Med anledning av utbyggnaden av Siviks 
industriområde, genomfördes en provundersök
ning av en boplats från stenåldern, belägen i en 
sänka nedanför ett flackt klippmarksparti ca 40 
m ö h. Vid provundersökningen framkom en hel 
del slagen flinta på en mycket begränsad yta.

Fynd: slagen flinta 
Datering: stenålder

Marstrand, Gustavsborg (f d Garnisonskyrko
gården)
Fältarbetsledare: Leif Jonsson

Schaktövervakning i samband med anläggandet av 
en tryckstegstation för vattenledning. I västligaste 
delen av f d Gamisonskyrkogården gjordes ett nytt 
schakt på en sträcka av 5 m. Endast omrörda jord
lager berördes. Spridda människoben samt en del 
djurben påträffades. Övervakningen föranledde 
ingen vidare åtgärd.

Fynd: ben 
Datering: -

Norums sn, Munkeröds industriområde 
Fältarbetsledare: Eva Weiler

Inventering och provundersökning av område för 
planerad industriutbyggnad, totalt 1,2 x 0,4 km 
stort. Inga registrerade fomlämningar fanns inom 
själva undersökningsområdet, som utgjordes av 
åker.

Över ca 1/3 av den provundersökta ytan, dvs 
80 000 kvadratmeter, påträffades spår av äldre bo
sättning med väl avgränsade svarta kulturlager 
innehållande rännor (husväggar?), stolp- och 
käpphål, gropar och härdar. Kulturlagren anades
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som svagt mörkfargade partier i ploglagret, men 
var fyndtomma.

Eftersom ingen fomlämning av sådan omfattning 
tidigare påträffats i Västsverige, lämnades tre kol
prover från härdar och kulturlager for datering 
med C 14-analys for att få bekräftat att det verk
ligen rörde sig om förhistorisk eller medeltida be
byggelse. Analysen gav resultaten 2050 - 1050 f 
Kr, 550 f Kr och 250 f Kr. Området innehåller så
ledes ett förhistoriskt komplex, som ytmässigt har 
klara paralleller i danska boplatser från tidig järn
ålder. Eftersom området - åtminstone av resulta
ten av provgrävningama att döma - inte innehåller 
några tydliga rester av hus med väggar av lerklinat 
flätverk, är en tolkning av kulturlagren att de är 
spår av torvhus som brunnit eller fått sjunka ihop 
sedan de övergavs.

Fynd: -
Datering: äldre järnålder

Röra sn, Röra kyrka 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

Med anledning av att Röra kyrka skulle byggas till 
med en 5 x 5 m stor sakristia öster om koret ut
fördes en schaktningsövervakning. Målsättningen 
var att se om där fanns några grundrester från den 
äldsta träkyrkan vilken revs 1635. Läget för den 
gamla träkyrkan är okänd, varför den inte helt be
höver överensstämma med den nuvarande kyrkan.

Vid schaktningama framkom inga lämningar av 
den gamla kyrkan varför den troligen legat helt 
inom den nuvarande kyrkans gränser. Öster om 
kyrkan var marken dock helt uppgrävd till följd av 
sentida begravningar och ledningsschakt varför det 
inte säkert går att säga att där tidigare inte funnits 
några lämningar.

Fynd: - 
Datering: -

Spekeröds sn, Stora Höga Trafikplats 
Fältarbetsledare: Leif Jonsson

Provundersökning för planerad bensinstation, 
taverna m.m. i anslutning till ett år 1979 under
sökt gravfält med underliggande boplats från järn
åldern. Vid undersökningen påträffades dels fort

sättningen på den förut kända jämåldersboplatsen, 
dels en tidigare oregistrerad stenåldersboplats.
1) Jämåldersboplatsen sträcker sig över en 3000 
kvadratmeter stor yta och innehåller ett sotigt kul
turlager med keramik, bränd lera, brända ben och 
slagen flinta.
2) Stenåldersboplatsen ligger i en 25 x 25 m stor 
gip mellan berg, men fyndskikten kan var utplöjda 
i en åker nedanför också. I gipen påträffades ett 0,2 
m tjockt kulturlager med rikligt med slagen Hinta 
av god kvalitet samt enstaka keramikskärvor, tro
ligen av mellanneolitisk typ.

Fynd: keramik, slagen flinta, brända ben, bränd 
lera
Datering: stenålder (mellanneolitikum), järnålder

Uddevalla, Björbäck-Gräskärrs industriområde 
Fältarbetsledare: Bengt Nordqvist, Hans Kindgren 
(Bohusläns museum)

Industriområdet Björbäck-Gräskärr öster om Udde
valla ligger vid Skandinaviens största skalgrusskal- 
bank med 10 tidigare kända boplatslämningar från 
stenålder, varav hälften ligger på ett forntida näs 
ovanför skalanhopningama.

I samband med planerad utbyggnad av industri
området gjordes en inventering och provgrävning 
av vissa terrängavsnitt. Undersökningen utfördes i 
samarbete med Bohusläns museum.

Ytterligare 8 boplatser/flintförekomster påvisades 
vid inventeringen varav 4 låg vid små lokala skal- 
grusförekomster. Avslag med skrapretusch, en
staka avslag och spån påträffades. På en plats före
kom även enstaka spjälkade benfragment (möj
ligen nötkreatur/uroxe).

Fomlämningsbilden visar en konstruktion av äldre 
stenålderslämningar i områdets sydvästra del samt 
enstaka flintförekomster i öster och norr (tidigare 
ansett som fyndtomt). Hälften av de inventerade 
platserna ligger på en nivå av 70-75 m ö h, sanno
likt Hensbackatid (ca 8000 fKr), de övriga lägre 
belägna (50 - 55 m ö h) härrör sannolikt från 
Sandamatid (ca 6000 f Kr).

Fynd: mikrostickel, skrapa, spån, avslag, spjälkade 
ben av nötkreatur/uroxe 
Datering: äldre stenålder
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Uddevalla, kv Hegardt 5 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

Provundersökning föranledd av planerad nybygg
nation av ett affärshus. Vid undersökningen upp
togs två provgropar mellan de befintliga husen, 
vilka saknar källare. I groparna fanns i botten ca 
60 cm svart kultuijord med en stenläggning och 
huslämningar i form av stockar. Över kulturjorden 
fanns sedan ca 80 - 100 cm recent fyllning och 
raseringslager, delvis med kulturjord. I det undre 
kultuijordslagret, som låg ca 80 - 160 cm under 
markytan, påträffades djurben, kritpipor och kera
mik, som tyder på att det i huvudsak är avsatt på 
1600-talet och möjligen också till en del på 
1500-talet. Då kultuijorden ligger relativt djupt 
bör den vara bevarad under gårdshuset och huset 
vid Kilbäcksgatan. Däremot är kulturlagret tro
ligen till stor del bortschaktat under huset mot 
Drottninggatan.

Fynd: keramik, kritpipor, djurben 
Datering: 1500 - 1600-tal

Uddevalla, kv Krummedike 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

Antikvarisk kontroll i anslutning till renoverings- 
arbeten av de två hus som ligger på de tre tomter
na. Vid grundförstärkning av huset på tomt nr 13 
frilädes grundmurarna inne i huset ner till ett djup 
av ca 1,2 m under golvnivån eller till ca 0,7 - 0,9 
m under markytan. Under huset fanns 0,6 m mörk 
fyllnads- och raseringsjord med stora mängder 
tegel och en del fragmentariska trärester. Lagrets 
djup kunde inte fastställas men det var dock djupa
re än det som var frilagt. I lagret påträffades inga 
daterade fynd men däremot en del spikar och djur
ben. Omedelbart innanför husen på tomterna 13 
och 14 grävdes ledningsschakt till ett djup av 1,7 - 
2,0 m under markytan. Schaktet grävdes till en del 
i anslutning till befintliga ledningsschakt varför 
kulturjorden som fanns från ca 0,4 till ca 1,7 m 
under markytan till stor del redan var omrörd. I 
kulturjorden som till största delen bestod av lera 
och mylla påträffades inga bebyggelselämningar 
men däremot enstaka porslinsskärvor och djurben. 
De fåtaliga fynden antyder att området tidigast har 
blivit bebyggt mot slutet av 1700-talet.

Fynd: porslin, tegel, djurben, trärester 
Datering: 1700-tal

Uddevalla, Kungstorget 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

Provgrävning av södra delen av Kungstorget i 
Uddevalla med anledning av ombyggnad av buss
hållplats. I den nordöstra delen av området fanns 
35 - 90 cm kultuijord med kraftiga stockar ner
grävda i bottensanden. Kulturlagret låg mellan 25 
och 110 cm under markytan. I den nordvästra 
delen av området fanns ca 20 cm kulturjords- 
blandat grus 20 - 40 cm under markytan, samt ett 
par nergrävningar till ca 85 m under markytan 
med sten och delvis lera. 1 den södra delen av om
rådet fanns ca 80 cm kultuijord med gödsel och 
träflis på ca 200 - 380 cm under markytan. Torget 
är där kraftigt terrasserat mot ån.

Fynd: fönsterglas, rödgods, stengods, kritpipor, 
spik, sömmar, pärlor 
Datering: 1600-tal

Uddevalla, Stora Hellvigsgatan 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

Schaktningskontroll i samband med byte av VA- 
ledningar i Stora Hellvigsgatan mellan Södergatan 
och Södra Hamngatan. Vid schaktningama visade 
det sig att de gamla ledningsschakten var mer om
fattande än beräknat, varför kulturlager saknades 
nästan helt. Där kulturjord påträffades fanns det 
också anledning att förmoda att denna till en del 
var omrörd. De enda säkra observationerna som 
kunde göras av orörda lager var längst norrut i 
schaktet vid Södra Hamngatan. Där framkom kul
turjord 60 - 100 cm under gatunivå och därunder 
20 cm svämgyttja och sedan ytterligare 15 cm kul
turjord. Under detta kulturjordslager kom sedan 
25 cm svämsand och gyttja och ca 160 cm under 
gatunivån steril bottenlera. I kultuijordslagren 
fanns fragmentariska trärester vars funktion inte 
kunde fastställas, men troligen var det inga hus
rester. Enstaka skärvor av sen keramik påräffades i 
denna del av schaktet som tyder på att det övre 
kulturjordlagret är från 1700 och 1800-talet.

Fynd: keramik, trärester 
Datering: 1700 - 1800-tal
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Valla sn, Hövik 3:42, fornl 201 (Gam 100) 
Fältarbetsledare: Lillemor Schützler

Med anledning av planerad bebyggelse provunder- 
söktes en fyndplats för flinta, registrerad vid forn
minnesinventeringen i länet 1974. Platsen kan 
vara identisk med nr 100 i Göteborgsinventering
en. Fyndlokalen ligger delvis på en avsats i starkt 
sluttande ängsmark. Ett hundratal m bort ligger 
gånggriften ”Gullhögen” och något närmare, ett 
röse.

Vid provundersökningen grävdes 16 gropar för 
hand, innehållande slagen, bearbetad och eld- 
skadad flinta samt en bit bränd lera. Fynden låg 
koncentrerade i två områden på 10 resp 25 m ö h. 
Om det är frågan om två olika boplatslokaler eller 
om det är spår av samma bosättning kan inte av
göras utifrån provundersökningsresultatet. Den 
övre koncentrationen av fynd är delvis förstörd av 
hus och vägar, men eldskadad flinta tyder på att 
det kan finnas konstruktioner kvar.

Fynd: bearbetad, slagen och eldskadad flinta, 
bränd lera 
Datering: stenålder?

Valla sn, Hövik 3:43, fornl 201 (Gam 100) 
Fältarbetsledare: Jörgen Streiffert

Utgrävningsresultatet ger vid handen två boplats
områden belägna med ca 65 m mellanrum på en 
starkt sluttande slänt, som mot öster begränsas av 
havet. Tidsmässigt tillhör dessa mellanneolitikum 
och yngre järnålder med den mellanneolitiska 
boplatsen belägen högst upp på sluttningen. Date
ringarna grundar sig hittills på dels flintmaterialet 
och dels på den faktor landhöjning och vatten- 
regression utgjort. Boplatslämningama består av 
härdgropar, stolphål och kokgropar. Kolprover 
från dessa kommer att dateras med hjälp av C 14- 
analys.

Fynd: slagen flinta, hasselnötsskal 
Datering: yngre stenålder, järnålder?

Ytterby sn, Kastellegården 1:380, fornl 42 
Fältarbetsledare: Lillemor Schützler

Med anledning av planerad bostadsbebyggelse i 
Grindenområdet gjordes en inventering och prov

undersökning av ett område med fomlämningslik- 
nande bildningar - möjligtvis ett gravfalt. 1 angrän
sande omgivning - Komarken - grävdes i slutet av 
1950-talet ett gravfält från yngre järnålder.

Vid provundersökningen grävdes schakt i en del 
förhöjningar för att konstatera om det fanns lagda 
stenpackningar eller ej. Några förhöjningar rensades 
fram. I en anläggning påträffades keramik och 
bränd lera. Det visade sig att området innehåller 
ett gravfält bestående av ca 5 - 10 m stora stensätt- 
ningar eller stensättningsliknande anläggningar 
utan konstruktionsdetaljer. Gravarnas uppbygg
nad kan tyda på en datering till järnålderns senare 
del. Gravfältsområdet är ca 190 (N-S) x 130 (Ö-V) 
m stort och skulle kunna innehålla ett 100-tal 
gravar.

Även en del schakt grävdes för att se om det fanns 
några boplatslämningar. En ev terrasskant på
träffades samt stenpackning i anslutning till ett 
sankare parti.

Fynd: keramik, bränd lera, flintavslag 
Datering: romersk järnålder-vikingatid

Ytterby sn, Kungahälla
Fältarbetsledare: Kristina Carlsson (i samarbete 
med regionala museer och Göteborgs universitet)

Provundersökning i primärt forskningssyfte, av 
den s k Svarta jorden i Kungahälla (nuvarande 
Kastellegården), för att dokumentera kulturlagrens 
utseende avseende bebyggelseskikt, dateringar, be- 
varandegrund m m, samt att undersöka eventuella 
vallgravslämningar runt den s k ”Klosterkullen” 
platsen för Augustinerklostret. Vidare skulle funk
tionen av en sten/tegelbyggnad i stadsområdets 
sydöstra utkant klargöras.

Undersökningen visade att klosterkullen tidigare 
varit befäst med en delvis stenskodd vallgrav. Sten- 
och tegelbyggnaden utgjorde resterna av en tegel
ugn, sannolikt tillkommen vid tiden för Fransiska- 
nerklostrets uppförande i Kungahälla, dvs vid 
1200-talets mitt. Anläggningen ligger bara några 
dm under dagens markyta, varför åtgärder för dess 
bevarande (även gentemot plöjning) snarast måste 
diskuteras.

Kulturlagrens utseende varierade starkt inom 
undersökningsytan. Inom stora delar av den ur
sprungliga stadsytan är de omrörda ner till steril
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mark och innehåller fyndmaterial, som enbart kan 
dateras till senare delen av medeltiden. På ett om
råde, ca 200 x 150 m stort, påträffades orörda kul
turlager samt en stenläggning som kan dateras till 
1100-tal. Inga äldre lämningar framkom i de 
aktuella schakten. I områdets mellersta del - inne 
på nuvarande tomtmark - grävdes delar av en 
medeltida kyrkogård samt kulturlager (en avfalls- 
tunna) från 13 - 1400-tal.

Fynd: keramik, tegel, djurben mm 
Datering: 1100 - 1400-tal

Öckerö sn, Minkeberg/Hönö 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

I samband med prospektering för ett nytt bostads
område vid Minkeberg på Hönö i Öckerö 
kommun upptäcktes en tidigare okänd tomtning. 
Med anledning av detta har hela exploaterings
området inventerats, varvid inga ytterligare läm
ningar framkom. Dessutom har den nyupptäckta 
tomtningen dokumenterats i plan och profil, mätts 
in på kommunens grundkartor samt fotograferats. 
Tomtningen, som är ca 4 x 5 m stor, ligger centralt 
i den del av området som planeras som grön
område. Därför är det för närvarande inte aktuellt 
att undersöka och ta bort tomtningen.

Fynd: - 
Datering: -

Dalarna

Falun, kv Dalpilen
Fältarbetsledare: Carolina Andersson, Marie 
Holmström

Med anledning av planerad nybyggnation utfördes 
en arkeologisk provundersökning i norra delen av 
kv Dalpilen. Kvarteret ligger centralt i Falun, ca 
15 m väster om Faluån och omedelbart söder om 
Hälsingtorget och Kopparvägen. De rivna husen i 
området var källarlösa varför förutsättningar fanns 
att de äldre lagren skulle vara intakta.

Sex provschakt av varierande storlek upptogs. I 
alla utom ett påträffades ett övre bebyggelselager

på ca 1 - 1,4 m djup. Det tunna slaggblandade kul
turlagret innehöll rester av träkonstruktioner. 
Under det övre bebyggelselagret fanns ytterligare 
ett intill 1,2 m tjockt kulturlager. Detta återfanns i 
alla de sex provschakten och i fyra av dem på
träffades delar av träkonstruktioner på och i kul
turlagret. Det träflis och risrika kulturlagret var i 
några schakt uppdelat i ett övre och ett undre lager 
genom ett slaggskikt.

Det äldsta kartmaterialet från 1600-talet, ger inga 
upplysningar om vilken typ av bebyggelse och 
aktiviteter som har funnits inom området.

Fynd: mynt (från drottning Kristinas tid präglat i 
Nyköping), keramik (yngre rödgods), kritpipor, 
kakelfragment
Datering: nyare tid, före 1850

Falun, kv Fisktorget 
Fältarbetsledare: Marie Holmström

Provundersökningen utfördes med anledning av en 
planerad exploatering av hela kvarteret Fisktorget 
i Falun. Detta kvarter är beläget inom den del av 
Falu stadskärna som vilar på äldre kulturlager. Vid 
provundersökningen framkom i kvarterets nord
västra del träkonstruktioner (eventuellt rester efter 
brygganläggning) i ett fyndförande kulturlager, 
vilket vilade på bottenleran. Utifrån studier av 
Falu stads äldsta kartmaterial från 1600-talet, har 
man tidigare förmodat att detta område varit helt 
täckt av vatten från Falu-ån. Några uppgifter om 
anläggningar eller aktiviteter i denna den nord
västra delen av kvarteret Fisktorget finns inte i det 
skriftliga källmaterialet. I rester av kvarteret på
träffades bland annat ett system av pålar, vilka 
visade på kvarterets sanka karaktär även under 
1700 - 1800-tal samt rester efter äldre bebyggelse i 
kvarterets absolut östligaste del. I sydvästra delen 
av kvarteret fanns inga bebyggelserester eller kul
turlager, området har varit täckt av vatten under 
äldre tid.

Fynd: keramik, kritpipor 
Datering: 1600-tal och framåt

Falun, kv Fisktorget 
Fältarbetsledare: Marie Holmström

Den arkeologiska undersökningen i kvarteret Fisk
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torgets nordvästra del föregicks av en provunder
sökning (se ovan).

Vid utgrävningen påträffades rester efter två kaj- 
fundament, en delvis på grund av recenta ingrepp 
störd rampanläggning (nedfartsväg) - tillhörande 
den nordligaste av de två kajanläggningarna samt 
en husgrundsliknande konstruktion (eventuellt en 
sjöbod). Samtliga dessa anläggningar låg i påförda 
lager och det är ej möjligt att ge dem någon säker 
datering. Av fyndmaterialet att döma tycks de vara 
samtida och härröra från slutet av 1600-talet. 
Undersökningen gav dessutom upplysning om 
Falu-åns forna strandlinje.

Fynd: kopparmynt 1657, 1661 och 1676, keramik 
(yngre rödgods samt Westerwaldsgods), importe
rade kritpipor, kam, glas, kakel, skorester, läder
spill, diverse trä- och jämföremål.

Datering: 1600-tal och framåt

Falun, kv Rådhuset 
Fältarbetsledare: Bent Syse

Med anledning av planerad nybyggnation genom
fördes en arkeologisk provundersökning. I de två 
schakt som togs upp, påträffades tunna kulturlager 
av både avsatt och påförd karaktär. Några kon
struktioner återfanns ej. Fynden, torde höra 
hemma i 1700-tal och tillsammans med ett brand
lager, som kan härröra från 1761 års stadsbrand, 
uppvisar området inga tidigare etableringsspår än 
just 1700-tal.

Fynd: keramik 
Datering: 1700-tal

Gästrikland

Gävle, kv Atenéum 3 
Fältarbetsledare: Mats Mogren

Inför en förestående exploatering av tomten ut
fördes en provundersökning. Sammanlagt upptogs 
tre provschakt. I schaktet längst mot öster (schakt 
A) kunde en ca 0,9 m djup nedgravning från unge
fär ursprunglig marknivå dokumenteras. Dess

funktion var oklar, men den tycks ha stått öppen 
en tid att döma av bottenlagrets humus. Nedgrav
ningen har efter hand rasat igen och till sist har 
området planats ut. I det mellersta schaktet (B) 
täckes den ursprungliga markytan av ett kompakt 
barklager med trärester. I övrigt bestod det undre 
lagret i samtliga schakt av påfört sand och grus 
som var allt mer kulturpåverkat ju längre västerut 
man kom på tomten. De kulturpåverkade lagren i 
botten av A- och B-schakten täcktes av ett markant 
brandlager vilket bestod av förkolnat trä och sot i 
ett sandlager. Brandlagret har bedömts härröra 
från 1869 års stadsbrand.

De yngsta lagren bestod av heterogena rasmassor 
och påfört grus. Inom större delen av exploate- 
ringsytans västra hälft finns inga avsatta lager be
varade: grunden till en äldre villa med källare 
täcker ca 165 m2.

Fynd: keramik (yngre rödgods)
Datering: nyare tid

Gävle, kv Atenéum 3 
Fältarbesledare: Mats Mogren

Utifrån resultaten av tidigare provundersökning 
(se ovan) beslöts att schaktningama för nybyggna
tion inom fastigheten skulle övervakas antikva
riskt. Tomtens västra hälft var till stora delar ur- 
schaktad för en villagrund, varför intresset koncen
trerades till den östra hälften. En profilstapel 
ritades för att dokumentera lagerföljden kring 
1800-talsbebyggelsens raseringsskikt, men i övrigt 
framkom ingenting utöver vad provundersökning
en visat.

I samband med schaktningar för byggvattenled- 
ningar längs Norra Skeppargatan gavs möjlighet 
att dokumentera orörda lagerföljder längs en 5 m 
lång sträcka. Inom denna del av tomten fanns upp 
till 40 cm tjocka avsatta lager.

Fynd: keramik (rödgods av yngre typ)
Datering: nyare tid

Gävle, kv Söder 15 
Fältarbetsledare: Anders Broberg

Med anledning av planerad nybyggnation genom
fördes en provundersökning. Två schakt grävdes
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parallellt med den planerade huskroppen. I prov
schakten framkom ovan steril lera ett avsatt träflis- 
lager, 0,1 - 0,4 m tjockt. I området påträffades inga 
lagar eller konstruktioner som kunde knytas till 
tiden före 1700.

Fynd: keramik (rödgods, fajans)
Datering: 1700-tal och senare

Hamrånge sn, Totra 1:37,1:39 
Fältarbetsledare: Anders Broberg

En provundersökning av kastalområdet vid Totra 
genomfördes på initiativ av ABF Norrsundet och 
länsmuseet i Gävle. Undersökningen som finansie
rades genom Gästrikefonden kommer att avslutas 
under 1987. Grovarbetskraften utgjordes av ett tio
tal hembygdsintresse rade Hamrångebor. Målsätt
ningen var att med hjälp av två provschakt över 
området söka datera kastalen och det omgivande 
boplatsområdet.

Utanför boplatsområdet och nedanför terrasserna 
påträffades en avfallshög med brända och obrända 
djurben, vävtyngder, beslag samt diverse verktyg.

Fyndmaterialet pekar mot en datering av boplats
området till sen vikingatid och fram mot år 1300.

I anslutning till kastalens ytterliv påträffades ett 
brandlager i vilket kolprov togs. Branden tycks ha 
föregått anläggningens rasering och starkt eldpå- 
verkade stenar kunde också konstateras i mur
verket.

Fynd: diverse verktyg, vävtyngder, djurben 
Datering: vikingatid - 1300

Halland

Falkenberg, kv Centralen 2 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

Med anledning av schaktningsarbeten för en ca 25 
kvadratmeter stor utbyggnad av en källare utfördes 
en schaktningsövervakning på tomten kv Centra
len 2. Enligt 1600-talets stadsplan ligger tomten i 
gränsen till då bebyggt område. Orörda lager fanns 
enbart i den västra och delvis i den norra kanten av

schaktet. 25 - 40 cm under markytan framkom ett 
kulturlager med bränt trä i övrigt inga bebyggelse
lämningar. I kulturjorden påträffades ett par kruk- 
skärvor som närmast kan dateras till 1700-talet. 
under kulturlagret fanns sedan steril svämsand ner 
till 1,5 m djup vilket tyder på att där inte har varit 
någon aktivitet före 1700-talet.

Fynd: keramik, brända trärester 
Datering: 1700-tal

Falkenberg, Storgatan m.m.
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

Antikvarisk kontroll föranledd av att Energiverken 
i Falkenbergs kommun grävde för fjärrvärme i cen
trala Falkenberg. Fluvudschaktet följde Storgatan 
med avstickare i Apoteksgatan och Hotellgatan 
samt i kv Gästgivaren och kv Centralen. Målsätt
ningen har varit att dokumentera kulturlagren helt 
eller punktvis utefter hela sträckan samt att even
tuellt handgräva några mindre partier.

Kulturjorden var bortschaktad eller omrörd på 
större delen av sträckan, men av de kvarvarande 
partierna kan följande slutsatser dras. Norr om 
Rådhusgatan var de äldsta lagren från slutet av 
1600- och 1700-talet. Från Rådhusgatan och ner 
till Stationsgatan samt i Hotellgatan och i kv Gäst
givaren var de äldsta lagren från 1600-talet. I kv 
Centralen fanns lager som skulle kunna vara från 
1500-talet. På grund av att de ostörda partierna 
var så små handgrävdes inga partier, men enstaka 
fynd i form av kritpipor och sen keramik tillvara
togs. På en sträcka av ca 60 m vid Vårdcentralen 
mellan nya och gamla Falkenberg påträffades ock
så upp till 0,5 m kultuijord med 16- och 
1700-talskeramik, eventuellt är det påförda 
massor.

Fynd: keramik, kritpipor 
Datering: 1500 (?)- 1700-tal

Frillesås sn, Läbared 1:1, fornl 41 
Fältarbetsledare: Tore Artelius

Med anledning av den planerade naturgasledning
en genom Kungsbacka kommun undersöktes en 
neolitisk boplats, undersökningsområdet sträckte 
sig utmed en nordlig sluttning, parallellt med en
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bäck. Undersökningsytan var belägen i en smal 
dalgång i nord-sydlig riktning, omgiven av berg.

Den avschaktade ytan uppgick till totalt 1 650 
kvadratmeter och var uppdelad på tre områden. 
De två sydliga var belägna på en mindre kulle, där 
endast en härd och några mörkfärgningar iakttogs. 
Den tredje ytan låg i en svag nordsluttning. På 
denna sandiga yta påträffades flera boplatsläm
ningar. Dessa utgjordes av 6 härdar, 28 gropar och 
37 stolphål. På ytans norra del påträffades ett kul
turlager. Stolphålen utgjorde avtryck av tre bygg
nader.

Boplatsen påträffades i samband med faltinvente- 
ring och provgrävning för den projekterade natur
gasledningen. Inga andra boplatser har hittats i 
närheten av den undersökta lämningen vid Läba- 
red. På en bergshöjd strax norr om denna finns en 
fomborg (Frillesås 27).

Fynd: flintavslag, spån, keramik 
Datering: stenålder?

Grimetons sn, Grimeton 15:29, fornl 99 
Fältarbetsledare: Eva Weiler

Nordsidan av det stora Broåsengravfältet prov- 
undersöktes med anledning av planerad radhusbe
byggelse.

Delar av en boplats påträffades inom en 1500 
kvadratmeter stor yta på fastigheten Grimeton 
15:29. Fynden bestod av härdar, brända djurben, 
en eldslagningssten av flinta och enstaka flint
avslag.

Vid fortsatt undersökning påträffades bl a tre 
mycket stora kokgropar, upp till 2 m i diameter, 
fem härdar och några stolphål. Stolparna har inte 
ingått i vägg- eller takkonstruktion i hus utan stått 
ute i det fria. Marken har röjts från sten och stenen 
samlats i ett röse vid sidan om anläggningarna. 
Innan C 14-analysen av träkol är färdig, kan man 
bara spekulera om platsens funktion:

1) del av en verkstadsplats från bronsåldern, som 
delundersöktes 1914 - 18 och som är belägen ca 
120 m västsydväst om undersökningsområdet

2) aktiviteter i samband med gravläggning och 
gravbyggande uppe på gravfältet, beläget ca 100 m 
norr om udersökningsområdet

3) rester av bosättning utan anknytning till kända 
fomlämningar på Broåsen

Fynd: eldslagningssten, flintavslag, djurben 
Datering: -

Gällinge sn, Gällinge 1:8, (GAM 33) 
Fältarbetsledare: Bengt Nordqvist

Undersökningen var orsakad av naturgasled
ningens sträckning. Lämningarna var belägna i en 
gammal mossmark, ett 100-tal m söder om en tidi
gare känd flintdolksdepå.

En drygt 4600 kvadratmeter stor yta avbanades, 
enstaka härdar och sotfläckar påträffades liksom 
en grop med hasselnötter.

Fynd: hasselnötter 
Datering: -

Gällinge sn, Röstorp, fornl 52 
Fältarbetsledare: Bengt Nordqvist

Undersökning med anledning av naturgasled
ningens sträckning i Kungsbacka kommun.

Undersökningsområdet var beläget i Löftadalen. 
Utgrävningsytan låg i en åkersluttning och på en 
åkerterrass. På sluttningen förekom kolkoncentra
tioner och kulturlagerrester tillsammans med en
staka flintavslag och keramikskärvor. I en stenfylld 
grop påträffades bl a en flintyxa, flintspån och av- 
slagsskrapor.

På terrassen fanns stolphål, gropar, lerfyllda 
gropar och kulturlagerrester med keramik, brända 
ben, flintavslag, avslagsskrapor och en bämstens- 
pärla. I de överodlade stenrösena förekom brända 
och obrända flintavslag, en avslagsskrapa, en kera
mikskärva och en flintskära. Stolphålen förefaller 
bilda ändan av ett hus.

Stenrösenas funktion är osäker men genom mark
sondering har konstaterats, att de fortsätter ytter
ligare ca 50 m norrut i ledningssträckningen, vilket 
inte observerats vid provundersökningen. Under
sökningen kompletteras därför under våren 1987.

Fynd: keramik, bämstenspärla, flintföremål, 
brända ben
Datering: senneolitisk tid
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En neolitisk boplats undersöktes med anledning av 
framdragningen av naturgasledningen i Varbergs 
kommun. Ett 25 x 100 m stort schakt avbanades 
på nordsluttningen av en flack moränrygg. I schak
tet framkom 70-talet stolphål, lika många gropar 
och ca 5 härdar, sotfläckar m.m. I söder framkom 
1 - 2 huslämningar i form av stolphål, en härd, en 
härdrest samt en grop som innehöll fragmenten av 
ett oomerat lerkärl. På en slänt i schaktets mitt 
fanns gropar och kulturlagerrester med fynd av 
slagen flinta och dekorerad keramik. Övriga fynd 
omfattar odekorerad keramik, bränd lera, brända 
ben och kol.

Fomlämningen sträcker sig utanför undersök
ningsområdet i öster och väster. Flera husläm
ningar kan förväntas i anknytning till schaktets 
södra del.

Fynd: keramik, bränd lera, brända ben, slagen 
flinta
Datering: tidig- och mellanneolitisk tid

Gödestad sn, Båtsberg 2:2, fornl 27
Fältarbetsledare: Eva Schalter Åhrberg

Gödestads sn, Ljungstorp 4:3, fornl 26 
Fältarbetsledare: Bengt Nordqvist

Undersökningen var orsakad av naturgasled
ningens stäckning. Boplatsen var belägen i en slutt
ning invid en å, drygt 300 m öster om en av Klas- 
torpsdösarna (Veddige 29).

En drygt 1100 kvadratmeter stor yta maskinav- 
banades. Dess norra halva utgjordes av ett torv- 
lager som överlagrades av ett lersandlager. 1 båda 
lagren förekom slagen flinta. På områdets södra 
hälft förekom stolphålskoncentrationer, gropar 
med lera, en kokgrop och en härd.

Fynd: keramik, tvärpilar, skrapor 
Datering: yngre stenålder

Hunnestad, Hunnestad 4:9, fornl 22 
Fältarbetslcdare: Leif Jonsson

En neolitisk boplats undersöktes med anledning av 
utbyggnad av naturgasledning genom Varbergs 
kommun. Boplatsen var belägen på norra änden 
av en grusås, i nordsluttning ner mot en tidigare 
grund havsvik.

På en avbanad yta av 70 x 25 m påträffades ett 
90-tal stolphål av relativt klena dimensioner, ett 
10-tal härdar, ett 20-tal gropar, samt rester av kul
turlager mm.

Anläggningar och fynd kan till huvuddelen dateras 
till neolitikum. Markägaren har tidigare hittat en 
tjocknackig slipad flintyxa, en flintdolk och en 
spjutspets av en omhuggen dolk. Ett litet antal 
fynd av mesolitisk resp jämålderskaraktär gjordes 
även.

Fynd: keramik, bränd lera, vävtyngd av lera, flinta, 
brända ben
Datering: stenålder, järnålder

Kungsbacka, kv Centralen 2 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

På grund av nybyggnation av affärs- och bostads
fastigheter, genomfördes en undersökning av kul
turlager från nyare tid. Huset kommer att byggas 
på en plattform vilande på pålar, varför endast 
delar av pålschakten undersöktes.

Kulturlagret var mellan 0,6 - 0,8 m tjockt och be
stod av två lager, sandblandad resp ler- och sand- 
blandad kulturjord. Förutom en avfallsbinge och 
ett spisfundament framkom endast några mindre 
stenanhopningar. Avfallsbingen kunde genom 
keramiken slutdateras till 1800-talets början, 
medan spisfundamenten troligen härrör från en 
byggnation uppförd efter branden 1846. Kultur
lagrets undre skikt kan på grundval av keramiken 
grovt dateras till 1500-talets slut.

Fynd: keramik, järn, glas och kritpipor 
Datering: 1500- och 1800-tal

Kungsbacka, kv Glädjen 2 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

Med anledning av planerad nybyggnation av 
bostadsfastighet utfördes en provundersökning i kv 
Glädjen 2. Den visade, att en äldre källare ligger in 
under det befintliga husets del, vilket redan har 
källare i söder. Det är därför inte troligt att det 
finns några bevarade kulturlager under huset. 
Strax öster om husets sydöstra höm fanns överst 
75 cm med jord och sten vilket också innehöll 
raseringsmaterial med keramik från 1800-talet.
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Därunder fanns sedan 25 cm lerblandad kulturjord 
med enstaka keramikskärvor från 1600- och 
1700-talet. Kulturlagret innehöll inga bebyggelse
lämningar. Under det låg steril bottenlera.

Fynd: keramik 
Datering: 1600 - 1800-tal

Kungsbacka, kv Norrbro 1 och 2 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

Med anledning av planerad nybyggnation av 
affärs- och bostadsbebyggelse utfördes en prov
undersökning på tomterna kv Norrbo 1 och 2. 
Enligt den äldsta kartan från 1645 skall den norra 
stadsgränsen ha gått genom området i form av en 
vallgrav, dike eller vall.

På den södra tomten framkom 15 - 35 cm kultur
jord och raseringsmassor ca 25 - 40 cm under 
markytan. Närmast ån fanns upp till 1,0 m kultur
jord med raseringsmaterial som tyder på att man 
fyllt ut den ursprungliga flacka strandkanten. På 
den norra tomten fanns inga kulturlager alls och 
den sterila bottenleran kom där ca 30 - 40 cm 
under markytan.

Av fynden att döma har kulturlagret i huvudsak 
avsatts på 1700-talet. Inga bebyggelselämningar 
påträffades i den. Inte heller framkom några spår 
av den eventuella vallgraven, vilket borde ha varit 
fallet om den varit så djup att den legat i nivå med 
ån.

Fynd: keramik, kakel, kritpipor, glas, djurben 
Datering: 1700-tal

Kungsbacka, Södra Torggatan 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

Med anledning av att kommunen lade om Södra 
Torggatan och byggde om kajskoningen på reste
rande bit mellan Västergatan och Kungsbackaån 
utfördes en schaktkontroll. Vid omläggningen av 
gatan schaktades så grunt att de underliggande kul
turlagren inte påverkades. Vid ombyggnad av 
kajen framkom enbart sentida utfyllnadsmassor, 
huvudsakligen bestående av lera.

Fynd: - 
Datering: -

Lindsbergs och Torpa snr 
Fältarbetsledare: Kajsa Ullberg-Loh

I och med den planerade ombyggnaden av väg 41 
genom Lindberg och Torpa socknar provunder- 
söktes flera olika lokaler. Två av dessa gav klara 
boplatsindikationer.

Den ena utgörs av en liten udde i en forntida havs
vik med jämförelsevis rikligt med slagen flinta. 
Inga ledartefakter framkom vid provgrävningstill- 
fallet men läget och frånvaron av andra fyndkate
gorier gör att det far betraktas som mesolitiskt.

Den andra lokalen rör sig om en blandad boplats. 
Där finns dels ett flintmaterial, som troligen tillhör 
en boplats vars centralaste del ligger utanför väg
området, dels ett omfattande kulturlager som 
ligger mitt i det planerade vägområdet.

Fynd: - 
Datering: -

Lindome sn, Dvärred, fornl 109 
Fältarbetsledare: Bengt Nordqvist

Undersökningen var orsakad av naturgasled
ningens sträckning genom Kungsbacka kommun.

Lämningarna var belägna på en sluttning invid ett 
impediment, ca 2 km sydväst om en hällkista, 
”Dvärgahuset” (Lindome 40).

En 430 kvadratmeter stor yta avbanades. I om
rådets östra del, med lager av torvliknande karak
tär, förekom en grop med enstaka keramikskärvor 
och flintavslag. En stensträng, som var belägen på 
undersökningsområdets mellersta del, låg i en för
sänkning och innehöll endast kol.

Fynd: keramik, flintavslag 
Datering: -

Ljungby sn. Björnås 1:2 m fl, fornl 111 
Fältarbetsledare: Lars G Johansson

Undersökningen utförd på grund av anläggande av 
naturgasledning genom Falkenbergs kommun. 
Ledningssträckan var lagd mellan flintförande om
råden. Det närmaste låg ca 30 m väster om under
sökningsområdet, ett annat ett 100-tal m åt öster.

Utöver dessa fanns ytterligare platser i den när
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liggande terrängen som uppvisade stora mängder 
slagen flinta.

Två schakt uppgrävdes i ledningens sträckning. I 
det södra framkom 28 gropar och stolphål. An
läggningens utbredningsbild tyder på att det tro
ligen finns ytterligare anläggningar under den 
kvarliggande matjorden både väster och öster om 
ovan nämnda schakts norra del.

Troligt är att de framtagna anläggningarna på 
något vis ingått i de närliggande fyndplatsernas 
aktivitetsområde. I det undersökta området på
träffades endast ett fåtal artefakter, varför en date
ring är svår att göra. Hör anläggningarna samman 
med något av de kringliggande fyndplatserna, 
ligger en datering till mesolitikum närmast till 
hands.

Fynd: -
Datering: äldre stenålder?

Onsala sn, Skalegården 1:33, fornl 197 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

Provundersökning med anledning av planerad 
villabebyggelse på en tomt inom det förmodade 
området for den medeltida staden Gåsekil. På 
tomten, som ligger vid ett bergsparti, påträffades 
inga lämningar, eller kulturlager. Över den sterila 
grusbottnen låg ren eller grusblandad mylla, ca 0,5 
m djupt. Jorden i tre provgropar handgrävdes och 
sållades varvid de enda fynden som påträffades 
utgjordes av en porslinsskärva och en bit av en 
kritpipa vilka kan dateras till 1700- och 
1800-talet.

Fynd: porslin, kritpipa 
Datering: 1700 - 1800-tal

Skrea sn, Skrea 13:2 m fl, fornl 77 
Fältarbetsledare: Leif Jonsson

Undersökning med anledning av utbyggnad av 
grenledning for naturgas till Falkenberg. Området 
utgör ett komplex av odlingsrester, kulturlager, 
härdar, gropar och stolphål från olika perioder.

I kulturlagret påträffades bitar av bränd lera, kera
mikfragment, kol och slagen flinta. Kulturlagret 
har plöjts flera gånger och under detsamma fanns

årderspår. Härdar påträffades nedgrävda dels i kul
turlagret eller ovanpå detsamma och det fanns 
stolphål som överlagrats av härdar.

Den påträffade flintan är av stenålderskaraktär, 
keramiken kan dateras till äldre järnålder, vilket 
visar på en aktivitet på platsen under flera period
er. Kolprov från härdar och kulturlager har sänts 
för datering och for vedartsanalys. En härd med 
bränd lera i tjockt lager, ovanför ett träkolslager 
påträffades, vilket kan vara rester av en speciell 
verkstadsplats. Spridda brända ben (djurben) fanns 
över hela gravningsområdet. Lämningarna var 
koncentrerade till svaga förhöjningar i ett i övrigt 
relativt flackt område ca 1 km söder om Ätran.

Fynd: keramik, bränd lera, brända djurben 
Datering: stenålder, järnålder

Slöinge sn. Oktorp 1:1, fornl 36 
Fältarbetsledare: Tore Artelius

Med anledning av utbyggnad av naturgasledningen 
genom Falkenbergs kommun undersöktes på en 
öst-västlig ås lämningar av en boplats från yngsta 
bronsålder och förromersk järnålder. Lämningarna 
utgjordes av resterna av ett långhus, ca 23 m långt, 
med raka väggar. Endast rester av de inre tak
bärande stolparna fanns bevarade. Husen överlag
rade ett tidigare bebyggelseskede på platsen, iakt- 
tagbart i form av ett stort gropsystem. Vidare 
dokumenterades en hägnad samt ca 20 härdar. 
Fyndmaterialet utgjordes huvudsakligen av kera
mik. Boplatsen är endast delvis undersökt.

Fynd: keramik
Datering: yngsta bronsålder, förromersk järnålder

Varberg, kv Renen 
Fältarebtsledare: Kajsa Ullberg-Loh

Kontroll av medeltida kulturlager i samband med 
schaktningar for elkablar. Kabelschakten berörde 
perifera delar av Getakärr/Gamla Varberg. Efter
som just ett fastställande av stadens yttre gräns har 
ansetts vara en mycket viktig del i den fortsatta 
diskussionen kring staden var det motiverat med 
en kontroll i samband med ledningsarbetena.

I ett schakt längst i öster fanns tunna kulturlager, 
så som de kan se ut i bebyggelsens periferi. I kors-
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ningen Gamla Kyrkbacken/Östra Långgatan på
träffades delar av ett ca 2 m djupt dike, kanske 
stadens gräns åt detta håll.

I ett schakt intill muren vid Sweda industriområde 
(Gamla Kyrkbacken), påträffades rester av minst 
tre större byggnader på ett djup av 0,5 - 0,7 m 
under den nuvarande gatunivån. Två av byggnads- 
resterna bestod idag bara av ett hårt bränt lergolv 
och rester av syllstenar. Den tredje byggnadsresten 
var en stengrund som låg i schaktet närmast kyrko
ruinen. Mellan husen påträffades delar av stenlägg
ningar. Inne på fabriksområdet frilädes delar av en 
stenläggning.

Samtliga anläggningar tillhör förmodligen en be
byggelse från stadens slutskede, dvs 1500-talets 
senare del. Enstaka fynd gjordes av keramikskär
vor som snarast kan hänföras till denna period. I 
övrigt påträffades en hel del djurben och skelett
rester (även humant material) i fyllningslagren till
sammans med spikar (sannolikt påfört från den 
närliggande kyrkogården). Vid tidigare schakt- 
ningar i gatan utanför kyrkoruinen påträffades ett 
liknande material.

På några ställen grävdes provhål ner till steril 
botten, denna visade sig ligga ungefär 0,5 - 0,8 m 
under dagens gatunivå. Här har således bara 
funnits bebyggelse under ett skede i stadens histo
ria.

Fynd: keramik, djurben, skelettrester 
Datering: 1500-tal

Veddinge sn, Diseflat 1:2, fornl 100 
Fältarbetsledare: Bengt Nordqvist

Undersökningen var orsakad av naturgasled
ningens sträckning genom Varbergs kommun.

Boplatsen var belägen på ett terrassliknande om
råde på en moränhöjd, som vette ner mot en dal
gång. Drygt 200 m sydväst om undersökningsom
rådet ligger en gånggrift (Veddinge 24).

Vid undersökningen avbanades en 3500 kvadrat
meter stor yta. Inom detta område framkom 180 
anläggningar i form av gropar, kokgropar, stolp- 
hål, kulturlager och en skärvstenshög.

Fynd: trattbägarkeramik och senneolitisk keramik, 
skrapor och tvärpilar av flinta 
Datering: mellan-/senneolitisk tid

Med anledning av framdragningen av en naturgas
ledning genom Varbergs kommun avbanades en 
yta på ca 1250 kvadratmeter. I schaktets södra del, 
på krönet och i sydsluttningen av en förhöjning 
väster om Viskan, undersöktes två härdar, två 
gropar samt ett 10-tal provgropar i ett kulturlager- 
liknande sediment.

Fynd: slagen flinta (bl a en cylindrisk kärna), kera
mik, brända och obrända ben 
Datering: neolitikum

Veddinge sn, Torstorp 4:2, fornl 101
Fältarbetsledare: Eva Schatter Åhrberg

Veddinge sn, Torstorp 9:1, fornl 102 
Fältarbetsledare: Eva Schatter Åhrberg

På krönet och i nordsluttningen av en glacifluvial 
avlagring väster om Viskan avbanades ett 100 x 25 
m stort område med anledning av framdragningen 
av en naturgasledning genom Varbergs kommun.

Jordlagrets tjocklek ökade från 0,2 m i söder mot 
norr, där matjord och kulturlager i 1,5 - 2,0 m 
tjocklek, överlagrade en (förmodad) avsnörd 
meander av Viskan, en s k korvsjö.

Spår av bosättningen på krönet fanns i form av 
stolphål, härdar, kokgropar och andra gropar. I 
sluttningen togs tre schakt upp genom kulturlagret. 
Lagerfoljden i kulturlagret tyder på att detta till
kommit genom utkast och/eller nedplöjning från 
krönet, förmodligen redan under förhistorisk tid 
eftersom fa/inga fynd av nyare datum gjordes i 
massorna. I de djupt liggande lakustrina sedimen
ten hittades enstaka avslag av flinta samt stora 
mängder välbevarat organiskt material i form av 
stammar, kvistar, vass etc. Ingenting av detta 
verkade vara bearbetat.

Fynd: slagen flinta, (bl a två skivyxor, en cylindrisk 
kärna, två tångespetsar), keramik, bränd lera, en 
vävtyngd, brända ben 
Datering: stenålder, järnålder??

Vinbergs sn, Ringsås 3:3, fornl 95 
Fältarbetsledare: Lars Lundqvist

Undersökningen av fornlämningen föranleddes av 
gasledningsdragning genom Falkenbergs kommun.
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En fältinventering och senare en provundersök
ning gav svaga indikationer på boplatslämningar. 
Vid slutundersökningen frilädes 6 härdar och ett 
90-tal mörkfärgningar, de senare efter stenröjning. 
Fyndmaterialet inskränker sig till enstaka flintföre- 
mål som avslag och en kärna samt två bitar för
historisk keramik.

Undersökningen berörde sannolikt två boplatser, 
belägna på var sin flack förhöjning och som inte 
kan dateras närmare än till tiden mesolitikum- 
äldre järnålder. Stenröjningarna är förmodligen 
från historisk tid.

Fynd: avslag och kärna av flinta, keramik 
Datering: tidig mesolitikum - äldre järnålder

Vinbergs sn, Sannagård 3:1, fornl 97 
Fältarbetsledare: Tore Artelius

Med anledning av utbyggnad av naturgasledningen 
genom Falkenbergs kommun undersöktes om
fattande boplatslämningar på en öst-västlig kraftig 
sandås. Ca 200 anläggningar dokumenterades, 
bland dessa var ett ca 25 m långt och 8 m brett 
långhus med konvex vägglinje, bestående av ett 
80-tal stolphål. Vidare påträffades i gropar och 
härdar ett mycket rikligt keramikmaterial. En 
schaktugn for järnframställning dokumenterades.

Undersökningen utgörs av en liten del av ett stort 
(ca 1000 m öst-väst och 300 m i nord-syd) bosätt
ningsområde från bronsålder och järnålder. I sam
band med en inventering av närområdet på
träffades, endast 100 m från undersökningsytan, 
resterna av ett kraftigt nedplöjt stensättningsgrav- 
falt bestående av ca 68 anläggningar.

Fynd: keramik, flinta, brända ben, degelfragment, 
gjutformsdelar
Datering: sen bronsålder - äldre järnålder

Vinbergs sn, Tågarp 6:10, fornl 96 
Fältarbetsledare: Eva Schalter Åhrberg, Jörgen 
Streiffert

Med anledning av framdragningen av naturgasled
ningen genom Falkenbergs kommun togs två 
schakt upp. I södra scahktet vid Viskan påträffades 
en kokgrop, 15 gropar med fynd av 
1700-talskeramik satm slagen flinta i övergången 
mellan matjorden och alven. Fyndet av en tånge-

spets tyder på en datering till neolitisk tid. Inga an
läggningar kunde knytas till förekomsten av slagen 
flinta.

I norra schaktet påträffades, förutom ett ca 10 cm 
tjockt kulturlager, ett 60-tal stolphål, två härdar 
samt ett 50-tal gropar av varierande storlek. I en 
av groparna hittades stora delar av ett lerkärl deko
rerat med täta rader av nagelintryck. Kärlet kan 
dateras till romersk järnålder. Ca 300 kvadrat
meter undersöktes. Fynden tyder på en åter
kommande användning av platsen över lång tid.

Fynd: keramik, flinta (en konisk kärna, avslag av 
slipade yxor, ett obearbetat avslag delvis täckt med 
harts, där tryck av ett träskaft kan ses i hartsen), 
glaspärla, bränd lera, hasselnötsskal 
Datering: stenålder - järnålder

Vinbergs sn, Tågarp 6:10, fornl 98 
Fältarbetsledare: Eva Schalter Åhrberg, Jörgen 
Streiffert

Med anledning av utbyggnaden av naturgasled
ningen genom Falkenbergs kommun undersöktes 
ett 20-tal stolphål samt ett 10-tal gropar. I anknyt
ning till en koncentration av stolphål påträffades 
lämningarna av ett grophus ca 2,5 x 3,5 m i yta, 
och med ett stolphål i vardera ändan. Resterna av 
ett oornerat lerkärl samt brända ben påträffades i 
grophusets västdel.

Fyd: keramik, brända ben 
Datering: ?

Västgasprojektet

Flera olika uppdrag utfördes inom ramen för Väst- 
gas 1 mellan Getinge i södra Hallands och Tulebo 
i Mölndal, söder om Göteborg.

Provundersökningarna fortsatte i Varbergs, Kungs
backa och Mölndals kommuner. Av 16 prov- 
undersökta områden, visade sig fyra innehålla 
fornlämningar. T re slutundersöktes under året.

Övriga slutundersökningar gällde huvudsakligen 
stamledningen och omfattar följande socknar i 
Hallands län: Frillesås, Gällinge, Gödestad, 
Hunnestad, Ljungby, Skrea, Slöinge, Veddinge, 
Vinberg, Älvsåker och Ås. Grävningsresultaten 
redovisas under respektive socken i katalogen.
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Genom utbyggnaden av naturgasledningen genom 
Varbergs kommun undersöktes ett område med 
boplatslämningar från olika tidsperioder.

De äldsta spåren är från mesolitiskt tid med ett 
flintmaterial innehållande mikrospån och mikro- 
spånkärnor. Även neolitiska inslag förekommer, 
t ex en cylindrisk kärna.

Totalt fanns 116 anläggningar på den 3100 
kvadratmeter stora undersökningsytan, varav två 
husgrunder (väggstolphål), 27 härdar, 6 kokgropar, 
41 stolphål som ej ingår i huskropparna samt 40 
övriga gropar. Det ena huset beläget i undersök
ningsområdets sydligaste del avtecknade sig med 
parallella stolphålsrader samt en omgivande band
förmig mörkfärgning av avtryck från taket. Det 
andra huset bestod enbart av 6 parallella stolphål 
som urskiljde sig från omkringliggande på grund 
av sin form, sitt djup och innehåll.

Hustypen kan dateras till yngre bronsålder - äldre 
järnålder, liksom keramikfynd i stolphålen. Då låg 
här antagligen en större gård. Men det kan röra sig 
om flera gårdar, för den undersökta ytan är endast 
en del av ett mycket stort, redan i förhistorisk tid 
kulturpåverkat område.

Fynd: keramik, flinta (mikrospån, mikrospån- 
kämor, cylindrisk kärna)
Datering: stenålder, yngre bronsålder - äldre järn
ålder

Ås sn, Östra Derome 8:3 m fl, fornl 97
Fältarbetsledare: Kajsa Ullberg-Loh

Slvsåkers sn, Älvsåker 5:1, fornl 44 
Fältarbetsledare: Eva Schalter Ahrberg

Med anledning av framdragningen av naturgasled
ningen genom Kungsbacka kommun avbanades en 
yta på ca 1100 kvadratmeter. I schaktets östra del 
påträffades ett kulturlager med en gles stenpack- 
ning innehållande keramik och slagen flinta. I 
schaktets övriga delar fanns ett 20-tal stolphål och 
ca 25 gropar och kulturlagerrester.

Fynd: keramik, flinta
Datering: yngre bronsålder - äldre järnålder

Hälsingland

Hudiksvall, kv Ugglan 
Fältarbetsledare: Mats Mogren

På grund av planerad nybyggnation i kvarteret 
Ugglan och Skräddaren/Vadstena, Hudiksvall, 
företogs en provundersökning i syfte att utröna om 
det fanns bevarade kulturlager i området och i så
fall när dessa blivit avsatta. Med maskin upptogs 
sex provschakt. I samtliga påträffades sterila 
massor omedelbart under humuslagret och några 
kulturlager fanns inte inom undersökningsom
rådet.

Fynd: -
Datering: senare tid

Norrala sn, Källene-Långnor 
Fältarbetsledare: Anders Broberg

Med anledning av planerad ny dragning av E4:an 
genom Norrala sn genomfördes provundersökning 
efter sträckan Källene-Långnor.

Med hjälp av grävmaskin drogs sökschakt över tre 
förmodade boplatslägen vid Källene och Åkre, 
samt i anslutning till den borttagna gravhögen, 
fomlämning 175. Inga spår av äldre bebyggelse 
eller gravar framkom.

Gravfaltet, fornlämning 58, invid Källene karte
rades. Sökschaktet togs upp vid gravfaltet med 
målsättning att avgränsa gravfaltet.

Även det hösten 1985 upptäckta gravfaltet ca 200 
m sydöst om Åkre 1:25 karterades i samband med 
provundersökningen och då en förmodad hus- 
grundsterrass påträffades i dess nordöstra del 
genomfördes även en fosfatkartering. Vid fosfat
karteringen konstaterades bland annat att det före
kom brandlager utan markerad överbyggnad.

150 m söder om Solberg påträffades i det 
planerade vägområdet en svårt sönderplöjd bläs- 
terugn av förhistorisk typ. Anläggningen under
söktes och dokumenterades och kol och slagg till
varatogs.

Inom fastigheten Solberg 1:6 provundersöktes en 
yta om 140 x 80 m med avsikt att lokalisera en 
eventuell boplats i området, då kvartsavslag tidiga-
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re påträffats här. De 56 handgrävda provgroparna 
gav bland annat ett fyndmaterial bestående av 
kvarts- och flintavslag, skärvsten, lerklining och 
brända ben vilket indikerar att en boplats från 
sten- eller bronsålder finns i området.

Vid Långnor karterades och fosfatkarterades en 
hösten 1985 påträffad boplats med husgrunder. 
Minst två husgrunden har konstaterats i området 
och genom den ena drogs ett mindre provschakt 
varvid flera kolprov tillvaratogs.

Fynd: flintavslag, lerklining, brända ben, slagg 
Datering: stenålder, bronsålder järnålder

Söderhamn, Faxeholmen 
Fältarbetsledare: Mats Mogren, Bent Syse

Med anledning av att Söderhamns kommuns kul
turnämnd önskade fa en uppfattning om kostna
den for en omfattande arkeologisk undersökning 
av Faxeholmens borgruin och hur mycket en så
dan undersökning skulle ge i informationsvärde, 
utfördes i maj 1986 en provundersökning.

Med utgångspunkt från en mindre ruinkulle i 
borgplatåns nordvästra parti, grävdes två sök- 
schakt lagda i rät vinkel mot varandra. Dessutom 
grävdes ett schakt i borgplatåns sydvästra höm och 
ett schackt över den mellersta av de tre murar som 
utgjort skydd mot holmens landsida i södra slutt
ningen.

Pålagringen under de 552 år som gått sedan borgen 
brändes ned var mycket liten. Anläggningarna och 
brandresterna frilädes till stor del genom avtorv- 
ningen ned till brandlagret. Endast några få mI 2 
grävdes ner till steril nivå. Inga anläggningar revs. 
Ruinkullen visade sig vid undersökningen vara 
resterna efter ett ca 4 x 4 m stort torn, som sanno
likt utgjort nordvästra hörnet på en fyrsidig borg
gård. Tornet har varit byggt i tegel på ett kraftigt 
stenfundament. Rasmassorna från tornet täckte ett 
tydligt brandlager i såväl öster som söder. Brand
lagret begränsades i båda schakten av vägglinjer. 
Det gick inte att avgöra om de motsvarar en eller 
två byggnader.

I östra schaktet påträffades en kraftig syllstensrad
eller terrasskant, som markerar övre borggårdens 
begränsning mot öster. Utanför denna, i sluttning
en, påträffades bränt trä och lerklining i tillräckliga 
mängder fór att indikera en enklare byggnad.

Det södra schaktet berörde endast öppna ytor 
utanför vägglinjen fram till övre borgplatåns be
gränsning mot söder. I en grund svacka strax söder 
därom dokumenterades en ca 4 m lång syllstens
rad.

I det mindre schaktet i sydväst kunde en kraftig 
nord-syd orienterad rad dokumenteras. Utanför 
denna sluttade marken kraftigt mot väster. Schak
tet över muren i södersluttningen gav en uppfatt
ning om dennas konstruktion. Den var ca 3,5 m 
bred och har troligen haft en höjd på utsidan av 
1,5 m. Den bör ha burit upp något slags palissad- 
konstruktion.

Fynd: relativt rikt fyndmaterial, tre silvermynt, 
armborstpilar och armborstpilspetsar, hästbetsel, 
doppsko, bultlåsnyckel och spelpjäs.
Datering: 1390-talet- 1434

Närke

Örebro, Örebro slott 
Fältarbetsledare: Marianne Johnsson

Delar av Örebro slotts södra länga och sydöstra 
hörntorn byggdes om under vinterhalvåret 
1985/86 fór att inrymma en restaurang. En bygg- 
nadsarkeologisk undersökning utfördes i anslut
ning till dessa genomgripande arbeten. Den inred
ning och de innerväggar som skulle rivas doku
menterades genom uppmätning, fotografering och 
beskrivning. Punktvisa ingrepp i ytskikt och 
stomme gav möjlighet att kronologiskt dokumen
tera förändringar av planlösning och inredning. 
Dokumentationen har resulterat i rekonstruk
tioner av interiörer och funktioner från slutet av 
medeltiden/1600-talet fram till 1900-talet.

Fynd: -
Datering: senmedeltid - 1900-tal
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Skåne

Allerums sn, Kulla Gunnarstorp, fornl 16 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

I samband med en planerad rensning av vallgraven 
runt Kulla Gunnarstorps borganläggning, utfördes 
en arkeologisk delundersökning i vallgravens 
bottendy.

Vallgraven och borgens äldsta del är från 1560 - 
70-talet

Undersökningen omfattade åtta, 3 x 1,6 meter 
stora schakt.

I schakt 1 påträffades två keramikskärvor från 
1600-talet, djurben och bottenpartiet av en träskål.

1 de övriga schakten påträffades recent fyndmate
rial i form av djurben, flaskor, porslin mm.

Enligt muntliga uppgifter på platsen har vall
graven tömts minst två gånger under detta sekel.

Fynd: keramik, träskål, flaskor, porslin, djurben 
Datering: 1600-tal - nutid

Anderslövs sn, Anderslöv 50:11 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

Provundersökningen utfördes med anledning av 
planerad nybyggnation.

Anderslövs by är belagd sedan medeltiden, men 
ortsnamnet är äldre och har sannolikt traditioner 
från järnålder. Exploateringsområdet låg inom ett 
område med starkt förhöjda fosfatvärden, vilket 
vanligtvis utmärker förhistoriska eller medeltida 
bebyggelseområden.

Vid provundersökningen grävdes ett 1 m brett och 
45 m långt schakt i området. Lagerföljden bestod 
av ett tunnt matjordstäcke samt därunder ett sen
tida lerigt fyllnadslager vars tjocklek varierade 
mellan 0,05 -0,6 meter.

Inga kulturlager, konstruktioner eller fynd på
träffades.

Fynd: - 
Datering: -

Anderslövs sn, kv Lärkan 3 
Faltarbetsledare: Bengt Jacobsson

Anderslövs församling hade för avsikt att uppföra 
en personalbyggnad ca 20 m väster om kyrkan och 
strax utanför kyrkogårdsmuren. Då risk fanns att 
medeltida gravar eller kulturlager kunde före
komma inom exploateringsområdet utfördes en 
arkeologisk provundersökning.

Ett 2 x 3 m stort schakt grävdes vid den planerade 
byggkroppens södra kant. Under ett ca 0,5 - 0,6 m 
tjockt lager av matjord och fyllning vidtog steril 
sand. Inga gravar, kulturlager eller fynd kunde 
iakttagas.

Fynd: - 
Datering: -

Anderslövs sn, Kyrkbacken 31:1 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

Med anledning av planerade VA-schaktningar 
inom rubricerade fastighet utfördes en arkeologisk 
provundersökning. Risk fanns att de planerade 
arbetena kunde beröra lämningar från Anderslövs 
medeltida by.

Två provgropar (1 x 2 m och 1 x 3 m) grävdes ut
med ledningsschaktet. Lagerföljden utgjordes ute
slutande av fyllnadslager. Några medeltida läm
ningar påträffades ej.

Fynd: - 
Datering: -

Bosjöklosters sn, Bosjökloster 
Fältarbetsledare: Anita Esping Bodén

I samband med schaktning för nya VA-ledningar 
inom Bosjöklosters slottsområde utfördes en anti
kvarisk kontroll. Två schakt, 35 respektive 45 m 
långa upptogs inom området. Inga kulturlagerkon- 
struktioner eller fynd påträffades.

Fynd: - 
Datering: -
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Burlövs sn, Åkarp 18:1 m fl
Fältarbetsledare: Lasse Wallin, Robert B Nagmér

Provundersökningen föranleddes av planerad 
villabebyggelse.

Området är beläget i en svag sydostsluttning invid 
gränsen mellan Lomma och Uppåkra socknar. 
Gränsen som har formen av en vall har funnits åt
minstone sedan medeltiden. På båda sidor om 
vallen har lösfynd av slagen flinta gjorts.

Jordmånen utgöres av styv moränlera förutom i 
områdets södra del där grus och sand utgör botten
materialet.

Vid provundersökningen grävdes 900 m prov
schakt med maskin. Ett av schakten täckte även in 
ett framtida vägområde. På det grusiga området i 
södra delen påträffades rester av två små boplatser, 
bägge troligen från bronsålder. På den ena bo
platsen framkom 11 anläggningar, gropar och 
stolphål, som endast är utkanten av boplatsen. 
Ytterligare ett hundratal anläggningar bör finnas 
på området. Det andra boplatsområdet var annor
lunda till karaktären. Här fanns ett upp till 0,3 m 
tjockt kulturlager med keramik och mycket riklig 
förekomst av slagen flinta. Kulturlagret täckte en 
yta av ca 250 m2.

Norr om kulturlagret påträffades tre anläggningar. 
Bägge områdena låg invid en sedan länge uttorkad 
bäck som runnit i NO-SV riktning över området.

Vid den efterföljande undersökningen avschakta
des en yta på ca 3050 m2. Under matjordslagret 
påträffades gropar, härdar, stolphål och inom en 
yta på ca 250 m2 fanns ett 0,2 meter tjockt kul
turlager. Under kulturlagret framkom ett hus och 
tre gropar. Huset var ett s k stolphus. Det var 6x5 
meter stort. I huskonstruktionen ingick ett 15-tal 
stolpar varav minst fyra var takbärande. Huset var 
fyndtomt sånär som på ett spån som påträffades i 
ett av stolphålen.

1 en av groparna (A 1) påträffades keramik och 
flintartefakter som kan dateras till senneolitikum.

Kulturlagret innehöll keramik och flintartefakter 
från yngre bronsålder.

Fynd: keramik, flintartefakter, ben 
Datering: senneolitikum, yngre bronsålder

Falsterbo, Falsterbo 2:17 
Fältarbetsledare: Anders Löfgren

Provundersökningen utfördes med anledning av 
att en 4 x 8 meter stor simbassäng skulle anläggas 
på fastigheten 2:17 i Falsterbo.

Undersökningsytan ligger i den södra delen av det 
medeltida Falsterbo. Ett flertal gravar har på
träffats i området. Gränsen för S:ta Maria kyrkans 
kyrkogård går några meter söder om den nu 
aktuella ytan, (kyrkan förstördes på 1660-talet).

En yta på ca 5 x 9 meter schaktades ur med gräv
maskin. Eftersom medeltida kulturlager på
träffades 0,9 meter under nuvarande marknivån 
(+3,5 m ö h) ändrades grundläggningsdjupet på 
simbassängen, som beräknades till 1,7 meter. 
Genom att undersöka ca 0,4 meter av lagren, i den 
södra delen, och samtidigt höja poolkanten 0,4 
meter över marknivån, kommer merparten av kul
turlagren och de hög-senmedeltida bebyggelse
skikten att bevaras intakta. Ytan schaktades ned 
till +2,20 m ö h.

På en 5 x 5 meter stor yta i söder fanns husläm
ningar i form av lergolv, syllstenar och lerklining. 
Fyndmaterialet domineras av keramikskärvor från 
tyskt stengods. Det skikt som frilädes på nivån 
+2,20 m ö h kan dateras till 1400-tal.

Ett schakt, 1 x 1 meter, grävdes i botten för att fast
ställa tjocklek och ålder på kulturlagret. Minst två 
bebyggelseskikt kunde konstateras. På nivån +1,10 
m ö h strömmade grundvattnet in. Steril sand låg 
på ca +1,20 m ö h.

Fynd: keramik (främst yngre svartgods, stengods 
och yngre rödgods), kniv, spikar, lerklining och 
djurben.
Datering: 1300 - 14/1500-tal.

Falsterbo, Falsterbo 3:180 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

På undersökningen föranleddes av planerad ny
byggnation inom den nordöstra delen Falsterbo.

På platsen för den planerade byggnaden grävdes ett 
1 x 2 meter stort schakt för hand. Under 0,2 meter 
sandig matjord vidtog flygsand med humuslinser 
samt vattenavsatta sterila sandlager.
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Inga fynd eller kutlurlager påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Falsterbo, Falsterbo 8:1 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Undersökningen utfördes med anledning av en 
planerad nybyggnation.

Fastigheten är belägen i det medeltida Falsterbos 
nordvästra del. Falsterbo, som har anor från 
början av 1200-talet, benämns köpstad i början av 
1400-talet.

Vid undersökningar strax österut har påträffats trä
tunnor och pålar.

På den nu aktuella fastigheten grävdes en provgrop 
för hand. Under några flygsandslager kunde en 
äldre markyta konstateras på nivån +0,6 meter 
över havet. Grundtopografm kunde således doku
menteras.

Inga daterande fynd påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Falsterbo, Falsterbo 9:50 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

Med anledning av husbyggnation företogs en prov
undersökning på Falsterbo 9:50 som är belägen i 
Falsterbos medeltida stadskärna.

Fem sökschakt och en 2 x 2 meter stor ruta gräv
des varvid ett 0,2 - 0,8 meter tjockt fyndförande 
kulturlager kunde påvisas under ett ca 0,5 meter 
tjockt flygsandslager.

Fynd: keramik, spik m m.
Datering: 1300 - 1500-tal

Falsterbo, Falsterbo 12:15, 12:19 
Fältarbetsledare: Anders Löfgren

Provundersökningen genomfördes med anledning 
av att två mindre villor med tillhörande förråds- 
bodar skulle uppföras på fastigheterna.

Falsterbo har under medeltiden haft sin största be

tydelse som marknadsplats och fiskläge. Under- 
sökningsytan har under denna period utgjort ett 
randområde beläget öster om de s k grumbodarna, 
där avfallet från sillrensningen togs om hand för 
tranframställning.

Två st 10 meter långa schakt samt två provgropar 
grävdes inom den tilltänka exploateringsytan. Nu
varande marknivå ligger på ca 1,8 m ö h.

Ytan har i modem tid varit trädbevuxen. I mat- 
jordslagret som var 0,2 - 0,4 m tjockt, gjordes 
spridda fynd av spik och tegelfragment.

Över den sterila sanden som började på nivån +1,4 
m ö h låg ett decimetertjockt skikt grå sand med 
inslag av träkol.

Eftersom det visade sig att området korsades av 
flera rännor grävdes ytterligare ett 4 meter långt 
schakt för att fastställa rännornas riktning och 
eventuella förbindelse med varandra.

Rännorna bestod av 2 grävda diken i nord-sydlig 
riktning, dessa var 2,5 meter breda och 0,7 m 
djupa. Bottennivån låg på +0,7 - 0,9 m ö h. Två 
smalare rännor i väst-östlig riktning har troligen 
korsat de bredare dikena och förbundit dessa med 
varandra. Vid avbaningen framträdde även två 
stolphål. I ett av dessa låg en keramikskärva av 
äldre rödgods.

Fynd: djurben, keramik (äldre rödgods, yngre 
svartgods, stengods och yngre rödgods).
Datering: 13- 1400-tal

Harlösa sn, Harlösa 17:13 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

Provundersökningens målsättning var att konstate
ra om det fanns dolda fornlämningar längs den 
planerade vattenledningen. Det provundersökta 
området var beläget i sandbunden åkermark några 
hundra meter norr om Kävlingeån.

Två schakt togs upp. Schakt 1 var 6 x 45 m och 
schakt II 6 x 56 m. Båda schakten var fyndtomma 
och under ett 0,35 x 0,40 m tjockt matjordslager 
vidtog steril sand.

Fynd: - 
Datering: -
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Hedeskoga sn, Lilla Tvären 2:1, 4:1 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

Provundersökningen genomfördes på grund av 
planerat industriområde.

Området är beläget strax väster om Ystad. Ca 1 
km österut har tidigare vikingatida boplatsläm
ningar påträffats (kv Tankbåten). Exploaterings
området utgörs idag av flack åkermark där nivåer
na varierar mellan ca 3,3 och 6,0 m ö h.

Över det 50 000 m2 stora exploateringsområdet 
grävdes 34 sökschakt med en sammanlagd längd 
av ca 450 m. Utmed en planerad anslutningsväg i 
norra delen av området påträffades tre härdar. 
Härdarna låg strax under 5-meters kurvan, på 
gränsen till ett fuktområde. Sannolikt skall härdar
na ses som resultat av tillfällig vistelse på platsen. 
Några andra bosättningsspår påträffades ej.

Fynd: - 
Datering: -

Helsingborg, Kullagatan m.fl.
Fältarbetsledare: Anders Löfgren

Antikvarisk kontroll i samband med byte av vatten 
och avloppsledningar.

Drygt 250 meter av gatunätet i tre gator nordost 
om Mariakyrkan berördes av arbetet.

Kullagatan: schakt 4 x 175 meter. Stora delar av 
gatan var avgrävd sedan tidigare. På tio ställen 
ritades kortare sektioner för att fastställa en even
tuell etableringsfas i området. Den sterila sanden 
stiger från + 2,50 m ö h i NV till + 2,90 m ö h mot 
Stortorget. 1 sjösanden fanns rester av två lerbott- 
nar? I övrigt dokumenterades flera äldre gatube- 
läggningar.

Strömgränden: schakt 2 x 50 meter endast störda 
lager.

Kolmätaregränden: schakt 2 x 40 meter. 25 meter 
in i gränden ritades en kortare sektion. Denna 
visar på en lagertillväxt av 2 meter. 1 botten, på 
nivån + 1,65 m ö h, låg en äldre gatubeläggning, 
över den sterila sanden.

Fynd: keramik, (äldre rödgods, stengods och yngre 
rödgods), läderfragment (främst från skosulor),

stavbägare, knivblad, nyckel, spik och djurben 
Datering: 13 - 1400-tal

Helsingborg, kv Karl XI 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

Provundersökningen omfattade en yta av 17 m2 
och begränsades till tre sökschakt.

I schakt 1 och 3 fanns endast ett 1 - 1,20 m tjockt 
omrört jordlager från nutid.

I schakt 2 var lagerföljden något mer komplicerad. 
Den utgjordes av tre omrörda jordlager, en sten- 
sättning och två raseringslager. Stensättningen var 
med all säkerhet rester av en gårdsplan.

Raseringslagren bestod av bränd lerklining och 
vittrat tegel samt kol. I det äldsta raseringslagret, 
som låg direkt på den sterila marknivån på
träffades en keramikskärva från sent 1600-tal. 
Någon bebyggelse äldre än 1600-tal kunde inte på
visas.

Fynd: keramik 
Datering: 1600-tal

Helsingborg, kv Kullen 
Fältarbetsledare: Anders Wihlborg

Inför en byggnation utfördes en provundersökning 
i det medeltida Helsingborgs norra utkant. Två 
schakt grävdes med maskin. Lagerföljden bestod 
av ca 1 meter fyllning av sand under vilket kunde 
påvisas en klappernivå (strandlinje). Inga fomläm- 
ningar konstaterades.

Fynd: - 
Datering: -

Helsingborg, kv Pelikanen 3 och 6 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

Provundersökningen föranleddes av en planerad 
husbyggnation.

Fastigheten är belägen på stadsdelen Tågaborg i 
Helsingborgs norra del. År 1895 påträffades vid 
anläggandet av en cykelbana ett mycket intressant 
fynd på Tågaborg. Förutom två hästfigurer, fem 
spjutspetsar och tre yxor av brons lär ursprungligen 
delar av en vagn och en skiva ha påträffats. Det
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kan således ha varit ett parallellfynd till den väl
kända danska ”Trundholmsvagnen”.

Med en traktorgrävare upptogs ett ca 50 meter 
långt sökschakt. Under ett ca 0,5 meter tjockt mat- 
jordstäcke följde den sterila leran. Inga fynd eller 
anläggningar kunde påvisas.

Fynd: - 
Datering: -

Helsingborg, kv Prins Fredrik 5 och 6 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

Med anledning av planerad bilinfart till framtida 
byggnationer inom kv Prins Fredrik utfördes en 
arkeologisk undersökning.

I S:t Clemensgatan, omedelbart söder om kv Prins 
Fredrik låg under medeltid S:t Clemens kyrka. 
Kyrkan uppfördes troligen under 1000-talet och 
revs i samband med reformationen på 1500-talet. 
Tidigare undersökningar har visat att den medel
tida kyrkogården täcker stora delar av kv Prins 
Fredrik.

Bilinfarten skulle anläggas i västra delen av kvarte
ret med infart från Hallbecksgatan. Vid undersök
ningen påträffades 45 skelettgravar (hela eller delar 
därav). Gravarna låg med små avvikelser oriente
rade i öst-väst. Spår av kistor kunde endast konsta
teras i ett fåtal fall, i övrigt tycks de döda begravts i 
svepning. Skeletten var tämligen dåligt bevarade. 
Majoriteten av de döda hade gravlagts med armar
na utsträckta utmed sidorna. Detta antyder att 
gravarna kan tillhöra en tidig del av kyrkogården. 
Endast ett fatal skelett hade armarna korslagda 
över bröstet eller magen. Dessa skelett var även 
bättre bevarade vilket tillsammans med armställ
ningarna tyder på att de är yngre.

Fynd: skelett, kistspik, borgarkrigsmynt, keramik, 
flintor
Datering: medeltid

Helsingborg, kv Prins Fredrik 8 
Fältarbetsledare: Anders Löfgren

Provundersökningen utfördes med anledning av 
planerad nybyggnation. Det aktuella området 
ligger inom den s k högstaden ca 250 meter norr 
om Kärnan i Helsingborg.

Två provgropar grävdes i den del av trädgården 
som omfattades av exploateringen (ca 85 m2).

I provgrop 1 (2 x 0,6 m) framkom fyllnadslager i 
form av sandblandad mylla, till ett djup av 1,2 
meter där steril sand tog vid.

Provgrop 2 (4 x 0,6 m) visade på en likartad lager- 
följd. Överst fanns ett matjordslager med fynd av 
porslin och keramik. I botten låg ett ca 0,2 meter 
tjockt lager mylla över den sterila sanden. Mellan 
dessa båda matjordshorisonter fanns ett ljusare 
fyndtomt lager sandblandad mylla. Fynd av kera
mikskärvor i bottenlagret visar att området utnytt
jats från 16/1700-tal och framåt. Eventuellt har 
ytan schaktats ur i samband med de stora befäst
ningsarbeten som ägde rum i staden under denna 
period.

Fynd: porslin, keramik (yngre rödgods)
Datering: 16/1700-tal

Helsingborg, kv Rosenträdgården 
Fältarbetsledare: Anders Wihlborg

Provundersökningen utfördes med anledning av 
planer på att uppföra ett parkeringsgarage.

Området är beläget centralt inom Helsingborgs 
medeltida stadsområde, strax söder om Kärnan.

Arkeologiska undersökningar av ett dominikaner
kloster utfördes på 1950-talet strax öster om det nu 
aktuella området.

Tre sökschakt grävdes i Rosenträdgårdens östra 
del.

Inga medeltida lämningar kunde påvisas.

Fyllnadsmassorna i sökschakten blev djupare åt 
väster, vilket möjligen kan indikera vallgravar från 
1600-talet. Schakten varsom djupast 2 meter.

Om det planerade projektet fullföljs bör sökschak
ten kompletteras åt väster och i norr och söder.

Fynd: - 
Datering: -
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Undersökningen utfördes med anledning av plane
rad nybyggnation.

Helsingborg kan delas in i en högstad uppe på 
landsborgen och en lågstad nere vid stranden. Kv 
Ruuth motsvarar den södra begränsningen på den 
medeltida s k lågstaden. Avståndet till Maria- 
kyrkan är 2 - 300 meter och till den medeltida 
strandlinjen ca 200 meter.

En bebyggelse etablerades redan under 12/1300- 
talet. Den högmedeltida staden skulle därmed ha 
sträckt sig fram mot nuvarande Trädgårdsgatan. 
Visserligen antyder enstaka fynd av flintavslag, 
fragment av slipade flintyxor och en flintdolk att 
en senneolitisk bosättning funnits i området. Inga 
anläggningar har dock kunnat knytas till dessa 
stenåldersfynd.

Upptäckten av en lerbotten på nivån +8,50 m ö h 
innebär att denna fomlämningstyp kan före
komma även inom dessa delar av staden.

Under de dansk-svenska stridigheterna på 1600- 
talet sker stora befästningsarbeten i Helsingborg. 1 
kv Ruuth finns fortfarande delar av stadsvallen 
kvar. Utanför denna jordvall har två vallgravar 
fungerat som skydd mot anfall från söder.

De högmedeltida lämningarna påträffades i stort 
sett över hela den 1100 m2 stora undersöknings- 
ytan. Husrester, avfallsgropar, stenläggningar och 
stolphål i kombination med mynt, keramik och 
övriga fynd visar att hantverkare och fiskare tidigt 
tagit denna del av staden i besittning.

Under senmedeltiden koncentrerades bebyggelsen 
mot nuvarande Södra Storgatan. Huslängor med 
lerklinade väggar i några fall med stenkällare låg 
parallellt med Storgatan, som under 1400-tal tycks 
ha haft funktion som torg-Xgenomfartsgata. På 
innergårdarna har djupa stenskodda brunnar 
anlagts. Grundvattennivån bör vid denna tid ha 
legat på ca +4,0 m ö h.

Ett femtontal hus från perioden 12 - 1600 har 
dokumenterats. Fyra av dessa var försedda med 
stenkällare. Den äldsta källaren hade två kvar
stående murar, cirka 1 meter höga. Dessa bestod 
av grovt huggen sandsten varvad med gråsten. På 
13 - 1400-talet ödelädes huset och en mindre 
källare byggdes in i den södra halvan. Troligtvis

Helsingborg, kv Ruuth 26 och 27
Fältarbetsledare: Anders Löfgren

har man då återanvänt byggmaterial från den äldre 
källaren. Från gårdssidan ledde en stentrappa ned 
till källaren där de 1,2-2 meter höga murarna var 
uppbyggda av sandsten på en gråstenssockel. I fyll
ningen låg en djurhuvudformad pip till en vatten
kanna (s k lavatorium).

De två andra källarna var 1600-tals källare som 
delvis byggts in i en medeltida stenkällare.

Bevaringsförhållandena för organiskt mateial i de 
upp till 1,4 meter tjocka kulturlagren över den 
forna sandstranden har varit mycket dåliga.

De medeltida materialet domineras av keramik, 
där yngre svartgods, äldre rödgods och stengods ut
gör huvuddelen av fynden. Under 15 - 1600-talen 
överväger det yngre rödgodset.

Fynd: Bostad och hushåll: sländtrissor, finger
borgar, synålar, saxar, vävkammar, sländten, 
knivar, keramik, malmgryta, bakhäll, malstenar, 
ölhane, dricksglas, bultlås och nycklar, ljushållare, 
ljuskrona?, profiltegel, pottkakel, rumpkakel, fön
sterglas, blyspröjsar m.m.
Hantverk: hammare, navare, pincetter, koppar
bleck och beslag, gjutformar, spikar, brynen, nät
sticka, slagg (flera hundra kilo), och sågat benavfall 
Klädsel m.m.: knappar, benkammar, dräktnålar, 
bältessöljor, bjällra, pärlor, ringar, sporrar, mynt, 
kritpipor
Övrigt: hästskor, betsel, djurben (matavfall) 
Datering: 1200-till 1650-tal

Helsingborg, kv Ruuth 48 
Fältarbetsledare: Anders Löfgren

Provundersökningen utfördes med anledning av 
planerad nybyggnation. Den aktuella ytan ligger i 
den södra delen av det medeltida Helsingborg. 
Under 1986 har en större arkeologisk undersök
ning ägt rum ca 50 meter längre österut inom 
kvarteret (tomt 26 och 27 m fl). Vid denna under
sökning dokumenterades medeltida kulturlager 
och lämningar från år 1200 - 1600.

Den nu aktuella fastigheten omfattar ca 1200 m2. 
En tredjedel av ytan har varit bebyggd med hus 
längs Prästgatan. Resten av tomten bestod av en 
asfalterad parkeringplats. Provgrop 1 och 2 visar 
att ytan under huset schaktats ned i sjösanden. Tre 
gropar grävdes genom asfalten för att konstatera 
den ursprungliga marknivån. Nuvarande markyta
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Helsingborg, kv Ruuth 26 och 27. Tre källare. Längst t.v. skymtar 1600-tals 
källaren som sträcke sig in under trottoaren. 1 mitten resterna av den äldsta 
källaren. Till höger den medeltida källaren med bevarad stentrappa.
Foto A Löfgren.
On the far left a 17 th century cellar, in the centre the remains of the earliest 
cellar. On the right, a medieval cellar with a stone staircase.

låg på +7,30 m ö h. Sjösanden kom under ett 0,5 - 
0,75 meter tjockt raserings- och fyllnadslager. I 
grop 3 fanns dessutom en nedgravning med skelett 
efter minst två hästar. Keramik och fynd av en 
kritpipa, daterar anläggningen till 16 - 1700-tal.

Provgrop 5 gränsade mot en mindre gräsyta i 
väster. Om denna markyta är representativ for 
topografin har tomten i sin helhet schaktats ned 
minst 0,7 meter. Den sterila sanden kom på nivån 
+6,95 under ett 0,3 meter tjockt myllalager.

Rester av 1600-talets stadsvall ligger kvar strax 
öster om undersökningsytan. Jämförbara nivåer 
inom angränsande fastigheter visar att tomten 
schaktats ned i steril sand, kanske redan under 
1600-talet i samband med byggandet av stads
vallen.

Fynd: keramik (stengods, yngre rödgods), kritpipa 
Datering: 16/1700-tal
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Provundersökningen utfördes med anledning av 
planerad nybyggnation.

Den aktuella ytan är belägen ca 80 meter väster 
om Råån. Tidigare har flera stenåldersboplatser 
undersökts nordost om det nu aktuella området. 
Nuvarande marknivå varierar mellan 2 - 4 m ö h. 
Fyra provgropar grävdes inom exploateringsytan.

Området förefaller urschaktat och omrört i sen tid. 
Inga ursprungliga marknivåer kunde fastställas vid 
undersökningen. Trots närheten till flera sten
åldersboplatser fanns inga spår av förhistoriska 
lämningar. Det faktum att området i sin helhet 
faller under 4-meters kurvan innebär en begräns
ning av möjligheten till en äldre bosättning på 
platsen.

Fynd: keramik (yngre rödgods)
Datering: nyare tid

Helsingborg, kv Skonaren
Fältarbetsledare: Anders Löfgren

Helsingborg, kv Sockerbruket 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

Med anledning av planerad tillbyggnad av kv 
Sockerbruket 3 i Helsingborg utfördes en arkeolo
gisk provundersökning.

Området ligger tämligen nära den gamla strand
linjen i norra delen av det medeltida stadsområdet.

På platsen för den planerade tillbyggnaden grävdes 
ett 1 x 3 meter stort schakt. Några medeltida lager 
kunde ej konstateras.

Fynd: keramik (yngre rödgods), fragment av krit
pipor
Datering: 1600 - 1700-tal

Helsingborg, kv Tor 33 
Fältarbetsledare: Anders Löfgren

Undersökningen utfördes med anledning av plane
rad nybyggnation.

Den aktuella ytan är belägen inom Helsingborgs 
medeltida stadsområde och gränsar i norr mot 
Mariakyrkan.

Enligt tidigare arkeologiska observationer på

grannfastigheten och äldre skriftliga källor, mot
svarar exploateringsytan, den tomt där Helsing
borgs rådhus legat under 15/1600-talet. Detta råd
hus förstördes av danskarna år 1679.

Flera olika bebyggelsefaser kunde dokumenteras. 
Tidsmässigt sträcker sig dessa över en 500 års 
period fram till år 1679.

Den ursprungliga marknivån består av sjösand på 
nivån ca+5,0 m ö h. Under 11/1200-talet utnyttjas 
området i samband med sillfisket i Öresund. En 
lerbotten i undersökningsytans södra del, vittnar 
om detta.

På grund av omfattande källamedgrävningar, både 
i äldre tid och under 1800-tal har nästan alla kul
turlager spolierats. Den bebyggelse som ej schak
tats bort består därför uteslutande av källare.

Under 12/1300-tal uppfördes en större profan 
byggnad i området. Byggnadens källare, vars östra 
del ligger i schaktet, är invändigt ca 5 x 11 meter. 
Murarna var 1,4 meter breda och uppförda i skal
mursteknik. Invändigt bestod murverket av grovt 
huggen sandsten i regelbundna skift med inslag av 
gråsten. 1 knadderytan som utgjorde golvnivå och i 
fyllningen över densamma gjordes enstaka fynd av 
profiltegel och keramik (yngre svartgods, äldre 
rödgods).

Byggnaden har raserats och sedan återuppbyggts 
under 13/1400-tal. Öster om denna källare har ett 
klinehus legat under senmedeltid.

Under 15/1600-talet byggs ännu ett hus. Denna 
källare är uppförd av kallmurade gråstensblock 
med ett kullerstensgolv invändigt. Man har vid 
detta tillfälle återanvänt den södra muren i det 
äldsta huset. Under 1600-talet byggs även denna 
källare om och halveras. Samtidigt tillkommer 
mot öster ännu ett hus med källare. Dessa hus har 
nu fått en orientering längs nuvarande S Kyrko
gatan. Fynd av golvtegel, keramik, kritpipor, mynt 
och bössflintor i källaren stämmer med en datering 
till 1679 som omnämns i samband med ödeläggel- 
sen av rådhuset.

Fynd: keramik (svartgods, äldre och yngre röd
gods, stengods), kam, lerklining, mynt, profiltegel, 
ben och metallföremål 
Datering: 11/1200- 1600-tal
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Provundersökningen utfördes med anledning av en 
planerad utbyggnad av en godsterminal

Fastigheten är belägen inom ett fornlämningsrikt 
område norr om Råån och söder om Helsingborg. 
1974 undersöktes en starkt raserad bronsåldershög 
(Torbornahögen) strax intill den nu aktuella 
tomten. Norr om den undersökta gravhögen fram
kom 1980 vid matjordsavbaningar ett flertal eld
städer.

Det undersökta området ligger i jordbruksmark 
och jordmånen består av siltig morän.

Åtta sökschakt grävdes med en grävmaskin. I 
schakt II påträffades en härd (Al), som var en 
meter i diameter och en deciemeter djup. Den var 
fylld med sot och skörbränd sten. Inga daterande 
fynd påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Härslövs sn, Hilleshög - Härslöv 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Undersökningen föranleddes av en VA-utbyggnad 
från Hilleshög till Härslöv. Utgrävningar har 
genomförts på följande fastigheter Hilleshög 1:3, 
8:2, 8:3,4:7 samt Härslöv 28:1, 15:15.

På Hilleshög 1:3 påträffades lämningar från såväl 
historisk som förhistorisk tid. Området är högt be
läget och sluttar mot ost, sydost.

En husgrund från 1700-talet överlagrade ett grop
hus, som dateras till vikingatid - tidig medeltid. 
Anläggningarna bestod i övrigt av stolphål, gropar 
och rännor. Det huvudskaliga fyndmaterialet är 
djurben, keramik samt ett bronskärl. Av keramik
en framgår att aktiviteter även förekommit på 
1200-talet.

På Hilleshög 8:2, 8:3 som är beläget på en sydslutt
ning utgörs anläggningarna till största delen av 
stolphål och enstaka gropar. Fyndmaterialet är 
ringa och består av djurben, bränd lera, träkol, 
flinta och keramik. Keramiken dateras till äldre 
järnålder.

Både Hilleshög 1:3, 8:2, 8:3 är perifert belägna i 
förhållande till den från historisk tid kända byn.

Helsingborg, kv Torbornahögen
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

Vid provundersökningen på Hilleshög 4:7 fram
kom inga förhistoriska lämningar.

På Härslöv 28:1, 15:15 påträffades två boplatser. 
Boplatsen i schaktets västra del är svårdaterad på 
grund av det magra fyndmaterialet.

Den andra boplatsen är belägen på en terass, som 
sluttar svagt mot ost, med Hilleshögsåsen i söder. I 
norr gränsar boplatsen till en äldre våtmark. På 
boplatsens västra del fanns ett uttorkat vattendrag, 
fynd i detta tyder på att bosättningar från äldre 
perioder har förekommit i närheten.

På boplatsen framkom resterna av ett hus som kan 
dateras till bronsålder. Anläggningarna i övrigt 
bestod av stolphål, gropar, härdar samt ett kultur
lager. Det dominerade fyndmaterialet består av 
flinta, keramik och träkol.

Fynd: keramik, flinta, bronskärl, djurben, bränd 
lera, träkol
Datering: stenålder, stenålder - yngre järnålder, 
tidig medeltid - hög medeltid, nyare tid

Härslövs sn. Härslöv 17:1 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Provundersökningen föranleddes av grävning för 
VA-ledningar.

Exploateringsområdet förmodades beröra delar av 
Härslövs medeltida by eller en föregångare till den. 
Ledningen skulle passera norr om kyrkan på ett 
avstånd av 100 - 300 meter i ett område som har 
höga fosfatvärden. Härslövs kyrka är från 
1100-talets förra del. En 1700-talskarta visar unge
fär samma utbredning av byn öster om kyrkan som 
dagens kartbild.

Med maskin grävdes fem provschakt utmed led- 
ningssträckningen. Inga spår av mänsklig aktivitet 
kunde konstateras.

Fynd: - 
Datering: -

Ingelstorps sn, Ingelstorp 103:3 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Undersökningen föranleddes av ett planerat väg
bygge.
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Området är beläget på en flack platå som sluttar 
mycket svagt mot söder för att ca 150 m längre 
söderut övergå i Tuvebäcken/Kabusaåns dalgång. 
Inom det blivande vägområdet finns fyra mindre 
höjdpartier som bedömdes lampliga för förhisto
risk bebyggelse eller gravar. Strax norr om väg
områdets östra del ligger en gånggrift (fornl 10). 
Undergrunden i området varierade från lerig grusig 
sand i öster till siltig sand i väster.

Med maskin grävdes fem sökschakt utmed väg
området varvid samtliga fyra höjdpartier täckts in. 
Inga spår av verksamheten från förhistorisk eller 
medeltid påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Jonstorps sn, Bölsåkra 5:6, 6:3, 5:52 m fl, fornl 10 
Fältarbetsledare: Anders Löfgren

Provundersökningen utfördes med anledning av en 
planerad småhusbebyggelse med tillhörande väg
bygge och ledningsdragningar.

Det aktuella området ligger på 9 - 11 m ö h i an
slutning till en sänka. Området är registrerat som 
fomlämning 10 - en stenåldersboplats.

Sex stycken 1,5 meter breda och sammanlagt 270 
meter långa schakt grävdes i väst-östlig riktning. 
Av de ca 20 härdar/härdgropar som framkom i 
schakten framgår att boplatsen är koncentrerad till 
exploateringsytans norra del. Boplatsens totala 
omfattning är ca 100 x 40 m. Av denna yta ut
gjordes nära häften dvs 1500 m2 av ett 0,2 - 0,55 
m tjockt sotsvart, träkolsblandat ”kulturlager’’ 
med skörbränd lera.

Betydande fynd av föremål främst av yxor och 
skrapor har tidigare insamlats från ploglagret.

Vid undersökningen gjordes en ytkartering och 
fynd samlades in från hela området. Fynden och 
läget i terrängen vid 10-meters nivån över havet 
ger besked om att boplatsen främst är från mesoli- 
tisk tid, och kan betecknas som en Ertebøllebo- 
plats. Förekomsten av tjocknackiga slipade yxoor 
kan tyda på en bosättning in i neolitisk tid.

Målsättningen efter provundersökningen var att så 
lite som möjligt av boplatsen skulle omfattas av 
exploateringen. Detta innebar att de fyra tomterna

som planerats in på boplatsytan inte skulle be
byggas. För att fa en begräsnning på boplatsen 
undersöktes de två tomter som låg i den södra ut
kanten av fomlämningen.

Själva boplatsen har legat på nivån +10,00 meter 
över havet. Fomlämningen som består av härdar, 
gropar och kulturlager, omfattar ett område på 
över 4000 m2. Knappt hälften av denna yta utgörs 
av ett upp till 0,6 meter tjockt lager med sot- 
blandad sand och skörbränd sten. Vid ett stickprov 
i lagret uppmättes en fosfathalt på över 800 p° 
samtidigt som spån och en plattformskäma av 
flinta tillvaratogs.

Undersökningsytan låg till största delen väster om 
den sänka som tidigare utgjort en havsvik. Nivån 
varierade på en sträcka av 42 meter från +11,20 - 
7,65 m ö h. Matjorden banades av med maskin på 
en 600 m2 stor yta. I strandgruset fanns samman
lagt 38 anläggningar. Dessa bestod av 25 härdar/ 
härdgropar, 11 gropar, tre områden på ca 50 m2 
med kulturlagerrester och ett ”utkastlager” på 
nivån +8,70 m ö h. Anläggningarna låg tätast inom 
en 150 m2 stor yta som gränsar till boplatsen i 
norr. Detta innebär att knappt 4 % av boplatsen 
omfattades av undersökningen.

I 22 av anläggningarna kom fynd främst avslag av 
flinta. Keramikskärvor bland annat av Ertebølle- 
typ fanns i fem anläggningar.

Med ledning av de preliminära grävningsresultaten 
kan konstateras att den nu undersökta fomläm
ningen består av en boplats med fynd både från 
Ertebølle- och gropkeramisk kultur. Liknande 
boplatser är tidigare kända i området.

Fynd: grönstensyxor, skivyxor, slipade flintyxor, 
skrapor, pilspetsar, eldslagningsflinta, spån och av
slag av flinta, en cylindrisk plattformskäma och 
keramikskärvor.
Datering: äldre och yngre stenålder

Klippans sn, Klippan stg 1849
Grenledning Ingelstorp - Klippan, punkt 9 (stg 3)
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

Undersökningen utfördes i samband med Sydgas- 
projektet.

Undersökningsområdet var beläget ca 500 m norr
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om G råmanstorp på en platåliknande förhöjning 
som utgjordes av glaciofluciala avlagringar.

Inom en radie av en km finns ett gravfalt och ett 
20-tal högar registrerade.

Undersökningen omfattade ca 250 m2 och den av
banade ytan var 225 x 15 m stor. Under ett 0,30 - 
0,60 m tjockt matjordslager påträffades 210 an
läggningar i form av härdar, gropar och stolphål.

Den största koncentrationen av anläggningar på
träffades i det undersökta områdets mitt och ut
gjordes av stolphål. Merparten av stolphålen in
gick i ett långhus. Det låg delvis utanför det av
schaktade området. Huset kan troligen dateras till 
bronsålder.

Resten av anläggningarna påträffades i tre större 
koncentrationer. På två mindre ytor, där plogen 
inte gått för djupt, påträffades rester av ett brunt, 
några cm tjockt kulturlager. Kulturlagret innehöll 
keramik och flintartefakter från stenåldern.

Den undersökta ytan var för liten för att kunna dra 
några vidlyftiga slutsatser om boplatsens funktion.

Av fyndmaterialets sammanställning kan dock 
konstateras att folk har uppehållit sig på platsen 
under yngre stenålder, yngre bronsålder och äldre 
järnålder.

Fynd: keramik, flintartefakter, kol
Datering: yngre stenålder, yngre bronsålder, äldre
järnålder

Klippans sn, Norbjär - Klippan 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

Undersökningen utfördes med anledning av 
schaktningsarbeten för gasledning Norbjär - 
Klippan.

Arbetet utfördes som schaktningskontroll vid i för
väg utvalda punkter som bedömts vara av antikva
riskt intresse. 1 området kring Norbjär finns ett 
gravfält och ett tjugotal högar registrerade. Nord
väst om Norbjär har även delar av en boplats från 
brons- och stenålder undersökts.

Schaktet för den nu aktuella ledningen var endast 
0,8 m brett varför möjligheterna att dokumentera 
eventuella fornlämningar var små. På de punkter 
som kontrollerades visade sig schaktet inte beröra

några fornlämningar. Den främsta anledningen till 
detta var troligen att undergrunden utgjordes av 
mycket styv lera.

Fynd: - 
Datering: -

Kvidinge sn, Tommarp 43:1
Grenledning Ingelstorp - Klippan, punkt 4 (steg 3)
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

Undersökningen utfördes i samband med Sydgas- 
projektet.

Den undersökta platsen var belägen ca 1 km NNV 
om Tommarps kungsgård. Inom området finns två 
tidigare kända boplatser från yngre stenålder. Den 
undersökta ytan låg ca 15 - 16 m ö h på toppen av 
en svagt sandig förhöjning. Avståndet till Rönne- 
ån, som är områdets viktigaste vattendrag, är ca 
800 m.

Den avbanade ytan var 100 x 15 m, ca 450 m2 
undersöktes av den. Ca 420 m2 av den avbanade 
ytan var täckt av ett 0,20 m tjockt sandigt kultur
lager som undersöktes rutvis.

Kulturlagret innehöll keramik och flintartefakter. 
En del av flintartefaktema kunde dateras till Erte- 
bølle kulturens sista fas och keramikmaterialet och 
resten av flintoma till yngre stenålder respektive 
yngre bronsåldern.

I anslutning till kulturlagret påträffades 17 anlägg
ningar i form av gropar och stolphål. Anlägg
ningarna var fyndtomma. För en närmare analys 
av boplatsens karaktär krävs en mera ingående 
undersökning.

Fynd: keramik, flintartefakter
Datering: äldre - yngre stenålder, yngre bronsålder

Kävlinge sn, Kävlinge gamla kyrka 
Fältarbetesledare: Bengt Jacobsson

Undersökningen utfördes med anledning av VA- 
schaktningar på Kävlinge gamla kyrkogård.

Kävlinge gamla kyrka byggdes under senare delen 
av 1100-talet. Under 1300-talet uppfördes ett 
vapenhus åt norr. Nordost om vapenhuset grävdes 
ett ca 8 m2 stort schakt för en avloppstank. Från
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vapenhuset grävdes ett 0,4 meter brett rörschakt. 
Schaktningarna berörde inga gravar, men inom 
schaktet för avloppstanken påträffades och under
söktes 13 gravar. Ingen grav kunde undersökas i 
sin helhet. Antingen fortsatte de in i angränsande 
schaktväggar eller också var de söndergrävda vid 
förnyade begravningar. Skeletten hade armarna 
korslagda över bröstet eller magen, vilket tyder på 
att de kan vara senmedeltida eller tillhöra tiden 
närmast därefter.

Fynd: -
Datering: senmedeltid - 16/1700-tal

Landskrona, kv Norra Roten 5 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

Provundersökningen utfördes med anledning av 
planerad nybyggnation inom den medeltida delen 
av staden. Två hus skulle uppföras, ett närmast 
Gamla kyrkogatan och ett längre in på tomten.

Utmed Gamla kyrkogatan kunde konstateras att 
steril botten låg ca 3 meter under nuvarande mark
yta. De understa 1,5 metrarna utgjordes av vatten- 
avsatta torv- och gyttjelager samt utfyllnadsiager, 
vilket tyder på att området varit vattensjukt. De 
medeltida bebyggelselagren utgjordes av skiktade 
kulturlager belägna 0,8-1,4 meter under nuvaran
de markyta (2,60 - 3,20 m ö h).

Lagren innehöll sparsamt med keramik.

Provschakten inne på tomten avslöjade dels en 
källare med kullerstensgolv och gråstensgrund 
fogad med kalkbruk, dels ett hus med syllstenar 
och kullerstensgolv. Slutligen fanns också rester 
efter en gårdsplan av kullersten. De kunde inte 
säkert fastställas om källaren och syllstenshuset 
var samtidiga.

Fynd: tegel, kakel, keramik 
Datering: 1500/1600-tal

Landskrona, kv Tyghuset (Kasernplan) 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Området är beläget i sydvästra delen av Lands
kronas medeltida stadsområde ca 200 meter syd
väst om den gamla stadskyrkan S:t Johannes 
Baptista. Denna del av staden utnyttjades till be- 
fästningsområde under 1600-talet och framåt.

För hand grävdes två provgropar ner till den sterila 
undergrunden som bestod av gul sand. Ovanpå 
bottensanden fanns ett fyndtomt torvlager i den 
södra provgropen och ett avsatt kulturlager från 
1600-tal i den norra. 1 övrigt bestod fyllningen av 
omrörda massor med fynd från 16- 1900-tal.

Ingen ytterligare undersökning kan anses nöd
vändig eftersom påträffade lager är sena och utan 
konstruktionsdetaljer. Exploateringen kommer 
dessutom endast beröra det övre omrörda lagret.

Fynd: keramik, kritpipeskaft, porslin 
Datering: 16-1900-tal

Landskrona, S:t Olofsgatan m.fl.
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

I de perifert i förhållande till stadskärnan belägna 
gatorna S:t Olofsgatan - Harjagergatan, konstate
rades endast halvmetertjocka fyllnadslager.

Arbetena inom det medeltida stadsområdet följde 
huvudsakligen äldre schaktgravar och berörde så
ledes omrörda fyllnadsmassor.

En besiktning av ett fjärrvärmearbete vid Tuppa- 
skolan (St Norregatan) visade att arbetena där 
endast berörde eftermedeltida lager.

Fynd: - 
Datering: -

Lilla Beddinge sn, L:a Beddinge 24:1,32:1 
fornl 4
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

Provundersökningen föranleddes av en planerad 
golfbana.

Exploateringsområdet är beläget ca 350 m från 
kusten, omedelbart norr om befintlig bebyggelse. 
Det undersökta området är antecknat som fynd
plats för flintartefakter och registrerats som fornl 
4 i Lilla Beddinge sn. Området ligger på en flack 
förhöjning, strax över 5,0 m ö h. Åt söder, öster 
och norr faller terrängen till nivåer omkring 4 
m ö h.

Vid undersökningen som genomfördes med hjälp 
av grävmaskin, påträffades endast 2 fyndtomma 
härdar i områdets norra del. På höjdens sydslutt
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ning kunde konstateras formultnade tånglager, 
Förutom härdarna kunde inga spår av forhistorisk 
bosättning konstateras.

Fynd: - 
Datering: -

Lilla Isle sn, Västra Torp, fornl 33 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

Innan ovan nämnda VA-arbetena kunde påbörjas 
gjordes en kompletterande undersökning av forn- 
lämning 33.

Vid den nu genomförda undersökningen grävdes 
ett 25 m långt schakt i boplatsområdets västra del. 
under ca 0,5 m flygsand påträffades ett mörkt 
sandigt kulturlager som låg avlagrat direkt ovan 
steril sand. Kulturlagrets tjocklek varierade mellan 
0,15 - 0,5 m och låg med sin högsta punkt +4,25 
m ö h.

Några anläggningar i form av härdar eller gropar 
påträffades ej.

Fynd: krukskärvor, flintskrapor, fragment av 
slipade flintredskap, kärnor, avslag, avfall och 
knackestenar.
Datering: mellanneolitikum

Lilla Isie sn, Västra Torp 14:1 m fl, fornl 33 och 
41
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

Provundersökningen föranleddes av planerade 
VA-schaktningar strax väster om Böste fiskeläge 
och berörde delar av strandvallarna helt nära 
Östersjöns strand.

Två registrerade fornlämningar skulle komma att 
beröras av VA-schaktningarna.
1. Fornl 33 i Lilla Isie sn, ett neolitiskt kulturlager 
delvis undersökt 1917.
2. Fornl 41 i Lilla Isie sn, skelettgrav undersökt 
1938.

Vid fornl 33 grävdes två 1 x 1 m stora rutor för 
hand. Under ett 0,6 m tjockt flygsandslager vidtog 
ett 0,2 - 0,4 m tjockt kulturlager innehållande 
slagen flinta. Schaktningarna kommer att beröra 
kulturlagret på en sträcka av 35 - 40 m.

Vid fornl 41 grävdes ett ca 70 m långt och 1,5 m 
brett sökschakt med maskin. Inga spår av gravar 
eller andra lämningar påträffades.

Fynd: kärnyxa skadad skrapa, fragment av slipad 
flintyxa, avslag 
Datering: neolitikum

Lunds sn mfl, Källby-Önsvala 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Provundersökningen utfördes med anledning av 
kommande VA-schaktningar mellan Källby och 
Önsvala.

Topografin är varierad i områdets norra del och 
jämn i den södra. Från Höje å stiger terrängen 
brant för att sedan plana ut. Strax öster om Upp- 
åkra höjer sig landskapet åter upp till ca 30 - 35 
m ö h. Närmare Staffanstorp sjunker terrängen 
igen och planar ut kring 10 - 15 m ö h.

Ledningens norra hälft går genom en fornläm- 
ningsrik trakt där boplatsen vid Uppåkra kyrka är 
den mest kända. Undergrunden består av morän
lera.

16 provschakt grävdes inom 6 tidigare utvalda om
råden. I fem av dessa schakt påträffades spår efter 
äldre bosättningar.

Öster om S:t Lars kyrkogård (schakt 3), påträffades 
en boplats från yngre bronsålder. Boplatsen låg på 
en svag sydostsluttning ca 400 m från Höje å. I 
schaktet framkom 11 anläggningar, 2 stolphål och 
9 härdar och gropar.

Ungefär 800 m sydost om Uppåkra kyrka fram
kom rester av troligen två boplatser (schakt 8, 9). 
Båda boplatserna var belägna på den höjdsträck
ning som ligger mellan Uppåkra och Gullåkra. 
Boplatserna kan preliminärt dateras till äldre järn
ålder och skulle därmed kunna vara förstadier till 
den stora Uppåkraboplatsen. I de två schakten på
träffades 13 respektive 21 anläggningar, gropar, 
härdar och stolphål.

Ett par hundra meter längre söderut låg schakt 10 
där en härd och delar av en hägnad eller husvägg 
påträffades, även dessa anläggningar hör troligen 
hemma i äldre järnålder.

I schakt 11 fanns två härdar som inte kunde date
ras.
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I schakt 12 påträffades en sönderplöjd härd och en 
grop som innehöll några keramikfragment. Frag
menten gör en datering till yngre järnålder trolig.

Slutligen påträffades stolphål och gropar i schakt 
14 strax väster om Önsvala. De 29 stolphålen före
föll ingå i en eller två huskonstruktioner. I två av 
de sex groparna påträffades keramik vilken date
rar anläggningarna till övergången yngre brons
ålder - äldre järnålder.

Fynd: keramik, djurben, kol
Datering: yngre bronsålder - yngre järnålder

Silvåkra sn, Silvåkra 10:1 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Provundersökningen föranleddes av planerade 
VA-schaktningar.

Området är beläget i den sydöstra delen av Silv
åkra by. Silvåkra kyrka är troligen uppförd under 
1100-talets senare del och byn bör vara minst lika 
gammal. Silvåkra är beläget mellan den nu igen
vuxna Silvåkrasjön och Krankesjön. Söder om 
undersökningsområdet domineras landskapsbilden 
av gamla våtmarker och norr om är topografin 
växlande med åsar och liknande. Jordmånen be
står av sand med lerinslag.

Provundersökningen föregicks av en mindre prov
grävning utförd av Lunds Universitets Historiska 
Museum. Denna begränsades emellertid till prov
borrningar och tre små provgropar. Ett stort kera
mikmaterial tillvaratogs, detta spände i tid över 
hela perioden vikingatid - 1800-tal. Särskilt sk 
vendiskt svartgods var rikligt förekommande. Inför 
den här redovisade undersökningen hade lednings- 
sträckningen emellertid flyttats upp till 30 m öster
ut. Detta medförde att den kom att beröra om
råden som av topografiska skäl framstår som 
mindre lämpade för bebyggesle.

12 provschakt grävdes på den ca 240 m långa 
sträckan. Lagerföljden dominerades av kraftiga 
flygjordsavsättningar under 16 - 1800-tal. Fynd
materialet dominerades av 17 - 1800-tals keramik 
som låg i lager med kol och bränd leran troligen 
från en brand i byn. På en kort sträcka, ca 10 m, 
fanns även fyndmaterial från tidig och högmedel
tid representerat, men inte i samband med kon
struktioner.

På södra delen av ytan fanns rester av en sten- 
åldersboplats vars centrala delar troligen legat på 
en liten höjd omedelbart söder om ledningssträck- 
ningen.

Fynd: keramik, jämföremål, brynen, flintföremål, 
tegel, bränd lera
Datering: stenålder, vikingatid - 1800-tal

Silvåkra sn, Silvåkra 10:1 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Efter ovan nämnda provundersökning följde en 
delundersökningen av området då resterna av en 
senneolitisk boplats påträffades. Ett antal anlägg
ningar grävdes, mest härdar och gropar. Flint
avslag, något keramik och en flintyxa tillvaratogs. 
Området är troligen en perifer del av boplatsen 
som torde sträcka sig längre åt nordost.

1 norra delen av området undersöktes ett medeltida 
kulturlager med starkt inslag av vendiskt svart
gods. Lagret var påfört.

Fynd: flintavslag, flintyxa, keramik 
Datering: senneolitikum, 10 - 1100-tal

Skanör, Skanör 19:1 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Undersökningen utfördes med anledning av en 
planerad tillbyggnad av ett hus.

Den aktuella tomten är belägen centralt i det 
medeltida Skanörs västra del. Vid undersökningar 
på 70-talet inom samma kvarter påträffades 
medeltida kulturlager och lerbottnar. De senare är 
lerklädda gropar, vilka sätts i samband med sill
fisket under 1100- och 1200-talen.

Med maskin grävdes ett 15 m2 stort schakt ner till 
orörd sandbotten. Jordlagren visade sig vara om
rörda i modem tid ner till en nivå av +1,39 m ö h 
där bevarad sandbotten påträffades. Inga fomläm- 
ningar framkom.

Fynd: - 
Datering: -
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Stora Köpinge sn, L:a Köpinge 6:91 
Fältarbetesledare: Lasse Wallin

Undersökningen föranleddes av att en yta inom 
SSA:s fabriksområde skulle asfalteras (yta 1) och 
en annan, i framtiden, skulle bebyggas (yta 2).

Ytorna är belägna inom det fornlämningsrika om
rådet kring Nybroån i närheten av Stora Köpinge. 
Väster, norr och öster om yta 1, finns boplatser 
från förromersk och romersk järnålder, undersökta 
1975 respektive 1985.

På yta 1 drogs 9 provschakt med maskin, varefter 
en 47 5 m2 stor yta avbanades i den norra delen av 
området. Här påträffades och undersöktes 9 
anläggningar från romersk järnålder, 7 härdar och
2 gropar. Området utgjorde uppenbarligen ut
kanten av den boplats som ligger väster om yta 1.

På yta 2 drogs två ca 75 m långa provschakt varvid 
24 anläggningar påträffades, 17 stolphål, 3 härdar,
3 jämoxidfärgningar och 1 grop. Yta 2 ligger tro
ligen inom den nordvästra delen av ett boplats
komplex som ännu inte undersökts.

Fynd: keramik 
Datering: romersk järnålder

Sydgas, Klippan - Karlshamn 
Fältarbetesledare: Anders Wihlborg

Sydgas planerar en naturgasledning mellan 
Klippan och Karlshamn.

För att utröna om dolda fornlämningar kan 
komma att beröras utfördes en genomgång av be
fintligt kartmaterial. Den resulterade i att fyra del
områden kunde urskiljas.

Bästa förutsättningar ur arkeologisk synvinkel har 
den i öster belägna Kristianstadslätten. Därefter 
följer Klippanområdet som rymmer ett stort antal 
fornlämningar framförallt gravar. Området där
emellan är mer svårtolkat, men kan vid en nog
grann iventering visa sig sinnehålla t ex stenålders- 
boplatser.

Trelleborg, kv Katten 6 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Undersökningen utfördes på grund av planerad 
nybyggnation.

Exploateringsytan är belägen inom Trelleborgs 
medeltida stadsområde, den västra delen. Området 
ligger längs den gamla strandvallen som betytt 
mycket för den medeltida stadsbildningen. Utgräv- 
ningsytans västra del begränsas av en bäck, Katte
bäcken, som anses vara en av gränserna för den 
tidigmedeltida bebyggelsen.

Den inledande provundersökningen visade på 
medeltida kulturlager över hela ytan. Det område 
som sedan grävdes var dock mycket stört av 
moderna källare. I de ostörda lagren konstaterades 
två grophus, ca 900-tal, ett antal gropar c:a 12 - 
1400-tal och spår av ett hus ca 1500-tal med even
tuell funktion som smedja.

Fynd: keramik, mynt, slagg 
Datering: 900-tal, 12 - 1600-tal

Trelleborg, kv Sjöjungfrun 5 
Fältarbetsledare: Lasse Wallin

Provundersökningen föranleddes av planerad ny
byggnation.

Den aktuella ytan är belägen inom Trelleborgs 
medeltida stadsområde, ca 50 m från det troliga 
läget för den medeltida strandlinjen.

Lagerdjupet uppgick till ca 1,8 m, varav den 
översta metern påförts området någon gång efter 
1500-talet. De undre lagren utgjordes huvudsak
ligen av svagt kulturpåverkat humösa sandlager 
med enstaka djurben och kolbitar. Någon medel
tida aktivitet kunde inte påvisas inom området, 
sannolikt beroende på närheten till stranden. Steril 
botten låg på en nivå som varierade mellan 0,3 - 
0,75 m ö h.

Fynd: keramik (yngre rödgods)
Datering: 1500/1600-tal

Trelleborg, kv Triangeln 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

Undersökningen utfördes med anledning av plane
rade VA-schaktningar utmed Bakvägen i Trelle
borg, vilken ligger inom den medeltida delen av 
staden.

Tidigare provundersökningar i angränsande fastig
het i kv Triangeln tyder på en intensiv bebyggelse
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Trelleborg, kv 
Triangeln. En 
medeltida träbrunn 
under pågående 
undersökning. 
Brunnen är om
byggd i sin övre del. 
Foto B Jacobsson.
A medieval wood 
well.

under medeltid. Vid den nu genomförda undersök
ningen påträffades kulturlager, huslämningar be
stående av lergolv, två träbrunnar byggda i stav- 
verksteknik, en stensatt brunn, en serie grunda 
gropar samt kanten på en naturlig damm som haft 
utlopp söderut genom den s k Bastarännan, en 
bäck som flutit genom den medeltida staden.

Träbrunnarna utgjordes av välbevarad ektimmer 
som nådde ca 5,5 meter ned under nuvarande 
markytan. (Prover for dendrodatering tillvaratogs). 
Den totala lagertjockleken var ca 1,5 meter. Steril 
sand låg på 2,20 - 2,70 m ö h.

Fynd: keramik, bronsnål, järnknivar, brynen, tegel 
Datering: 1200/1300-tal - 1600-tal

Trelleborg, kv Valldammen 4 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

Provundersökningen utfördes på grund av plane
rad nybyggnation.

Exploateringsområdet ligger inom den norra delen 
av det medeltida stadsområdet, där uppgifter om 
kulturlagerdjup saknas.

Två schakt grävdes med en sammanlagd längd av 
24,5 meter. I schakten förekom endast matjords- 
lager, moderna fyllnadslager samt sentida stör
ningar i form av gropar.

Det totala lagerdjupet varierade mellan 0,4 - 0,9 
meter.

Fynd: -
Datering: modem tid

Trelleborg, Norregatan m fl 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

Med anledning av nedläggande av naturgasled-
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ningar inom Trelleborgs medeltida stadsområde 
foretogs en antikvarisk kontroll av schaktnings- 
arbetena i delar av Norregatan, Valldamsgatan, 
Gråbrödersgatan och Norra Vallgatan.

Gasledningarna lades på ett djup av ca 1 meter i 
befintliga trottoarer.

Vid schaktningarna berördes endast moderna lager 
eller i modern tid omrörda lager.

Inga kulturlager, konstruktioner eller fynd på
träffades.

Fynd: - 
Datering: -

Uppåkra sn, Hjärup 21:38 
Fältarbetsledare: Anders Wihlborg

Undersökningen genomfördes på grund av plane
rad villabebyggelse. Exploateringsområdet är be
läget inom gränsen for Hjärups gamla by. Några 
arkeologiska undersökningar har tidigare inte före
tagits i byn.

I samband med matjordsavbaningarna uppmärk
sammade en privatperson att bränd lera, sot, kol 
och keramik förekom inom arbetsområdet. Efter 
anmälan besiktigades området av representanter 
för UV Syd i Lund samt länsstyrelsen i Malmöhus 
län. Härvid kunde konstateras att rester efter en 
eller flera gårdsanläggningar förekom inom 
exploateringsytan.

För att fa ett underlag för vad en totalunder
sökning av området skulle komma att kosta, 
genomfördes en inledande arkeologisk undersök
ning (etapp I). Vid denna konstaterades att de på
träffade gårdsanläggningarna sannolikt var från 
1500/1600-tal. Dessa konstruktioner vilar på äldre 
kulturlager som till sina äldsta delar kan dateras 
till 1000-talet. Till detta kulturlager kunder ett 
stolpbyggt långhus knytas. Inom huset, som endast 
delvis kunde undersökas, förekom välbränt äldre 
svartgods (sk Vendiskt svartgods), djurben, ben
nålar samt en sländtrissa. Vid undersökningen på
träffades även spridda stolphål av okänd ålder 
samt en privatanläggning, en brunn, gropar och 
rännor från medeltid.

Sammanfattningsvis kan sägas att det inom 
exploateringsområdet förekom kontinuitet i be

byggelsen från sen vikingatid (1000-tal) till sen 
medeltid (1500/1600-tal). Den sydligaste delen av 
området som gränsar till ett numera kulverterat 
vattendrag, var dock fri från fornlämningar.

Fynd: keramik (yngre och äldre rödgods, stengods, 
äldre svartgods), lerklining, järnspik, fragment av 
sandstensbrynen, sländtrissa av sandsten, ben
nålar, djurben och flinta.
Datering: 1000-tal- 1500/1600-tal

Valluv sn, Välluv 11:2 
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

Med anledning av planerad distributionsledning 
till Bårslöv undersöktes 11 anläggningar bestående 
av ett grophus, sju härdar, en grop och två stolp
hål. De sistnämnda anläggningarna hörde till grop
huset, som var något rektangulärt till formen. 
Huset var 3,10 x 2,6 x 0,30 m stort. Det var fyllt 
med gråsvart silt. I fyllningen påträffades en mai
sten.

De övriga anläggningarna var fyndtomma sånär 
som på ett flintavslag. Med hjälp av keramik
fynden, som påträffades i samband med en tidigare 
provundersökning, kan boplatsen dateras till 
vikingatid/tidig medeltid.

Fynd: maisten
Datering: vikingatid/tidig medeltid

Valluv och Bårslöv socknar, Välluv 3:20 
Bårslöv 4:1
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

Med anledning av planerad distributionsledning 
till Bårslöv företogs en provundersökning på de 
ovannämnda fastigheterna (punkt 4 och 5). Med 
en grävmaskin upptogs 18 st 10 x 1,60 m stora 
schakt. Samtliga schakt var tomma på såväl an
läggningar som på fynd.

Fynd: - 
Datering: -

Väsby sn, Ingelsträde 5:6, 5:12 
Grenledning Höganäs (punkt 8)
Fältarbetsledare: Robert B Nagmér

Undersökningen utfördes med anledning av en
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planerad naturgasledning emellan Hasslarp och 
Höganäs.

Boplatsen är belägen på en förhöjning (ca 5 m ö h) 
strax söder om Görslövsån. Jordmånen är huvud
sakligen lera, men även sand förekommer.

Ett flertal stenåldersboplatser både mesolitiska och 
neolitiska är kända längre norrut på Kullen. Efter
som kulturlagren oftast är utplöjda inleddes 
arbetet med en lösfyndskartering. Förutom avslag 
och avfall av flinta tillvaratogs en svallad kärnyxa.

Med karteringen som utgångspunkt avbanades 
matjorden på en begränsad yta. 27 anläggningar 
bestående av härdar och gropar påträffades. Elva 
av dessa innehöll slagg och sot vilket tyder på att 
de är recenta. De resterande var fyndtomma, men 
är sannolikt förhistoriska.

Fynd: kärnyxa, avslag, avfall av flinta, slagg 
Datering: äldre stenålder, nyare tid

Ystad, kv Boken och kv Vallgraven 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

De planerade fjärrvärmeschaktningarna som be
rörde Oskarsgatan, Österports torg, Bollhusgatan 
samt delar av kv Boken och kv Vallgraven, låg del
vis inom Ystads medeltida stadsområde. 1 kv Vall
graven finns rester av en borganläggning. I kors
ningen Oskarsgatan - Surbrunnsvägen har tidigare 
påträffats rester av S:t Jörgens hospital med till
hörande gravar. Vid Österports torg har också på
träffats skelettrester som sannolikt härrör från S:t 
Nicolai.

Vid de nu genomförda schaktningarna grävdes ett 
ca 1 m brett och 1 m djupt schakt i ovannämnda 
gator och kvarter. I kv Boken och kv Vallgraven 
samt utmed större delen av Surbrunnsvägen före
kom endast tomma påförda lager ovan steril sand. 
Vidplatsen för S:t Jörgens hospital kunde varken 
murrester eller gravar konstateras. Inte heller i 
schaktet på Österports torg påträffades några 
gravar. I schaktet utmed Bollhusgatan berördes 
endast i sen tid omrörda lager. Några medeltida 
fynd eller konstruktioner påträffades således ej.

Fynd: - 
Datering: -

Ystad, kv Christina 2
Fältarbetsledare: Anders Löfgren, Anders Wihl- 
borg

Provundersökningen utfördes med anledning av en 
planerad nybyggnation.

Den aktuella ytan är belägen centralt i det medel
tida Ystad, strax norr om Mariakyrkan. 1978 ut
fördes arkeologiska undersökningar på andra sidan 
Norregatan. Där var kulturlagren ett par meter 
tjocka.

Större delen av kv Christina 2 är källargrävt. Prov
undersökningen utfördes på en mindre yta i fastig
hetens norra del. Där planeras källargrävning vid 
nybyggnationen.

Ett provschakt grävdes i norr med grävmaskin och 
en sektion rensades upp i söder. Lagerbilden var 
identisk i de båda fallen.

Över ytan konstaterades raserings- och brandlager 
efter bebyggelse bland annat rester av medeltida 
storstenstegel (26 x 13x9) kan antyda att det legat 
ett murat senmedeltida hus på platsen. Även rester 
av stenläggningar kunder påvisas.

Lagertjockleken är ca 70 - 80 centimeter. Underst 
finns resterna av sandlager med sporadisk före
komst av förhistorisk keramik, flinta och träkol. 
Därefter följer ett grått sandigt lager och ett ler- 
blandat lager med bränd lera, träkol, djurben. 
Förekomsten av yngre svartgods och stengods an
tyder en datering till högmedeltid.

Provundersökningen visade att de medeltida 
lagren var högst 0,7 meter tjocka och att de över
lagrade en förhistorisk marknivå. På den drygt 
1600 m2 stora tomten fanns både källare och ett 
underjordiskt garage som förstört det mesta av 
äldre kulturlager. Det som återstod att undersöka 
var en 200 m2 stor yta längs Stora Norregatan.

Fynd: keramik (yngre svartgods, stengods), flinta, 
träkol, djurben
Datering: förhistorisk tid, högmedeltid - senmedel
tid?

Ystad, kv Christina 2 
Fältarbetsledare: Anders Wihlborg

Efter ovan nämnda provundersökning följde en 
undersökning av en 200 m2 stor yta. Två bebyggel
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seskikt konstaterades. Av det yngre från senmedel
tid fanna endast rester kvar. Lergolv och fynd, bl a 
sprutslagg tyder på att här funnits både bostadshus 
och en smedja.

Längst i söder låg en 4 meter bred stenläggning 
över de högmedeltida lämningarna. Stenläggning
en som löpte i öst-västlig riktning var avgrävd i 
båda ändar och i den södra kanten av senare be
byggelse. En markerad mittlinje med större stenar 
gör det troligt att det kan vara en rest av det medel
tida gatunätet. Under sättsanden tillvaratogs rikligt 
med keramik och ben. Stenläggningen har fungerat 
som ett lock, vilket innebar att fem stycken s k 
munkansikten kunde samlas in tillsammans med 
ytterligare ett trettiotal skärvor från samma kanna.

Den äldsta bebyggelsen fanns främst i de norra 
delarna av schaktet. Stolphål, lergolv och en ugns- 
rest visar att ett högmedeltida hus byggts direkt på 
den bruna sanden. Denna sand sållades ned till 
steril nivå. En genomgång av fynden visar att för
utom medeltida keramik som trampats ned i 
marken fanns det förhistoriska skärvor. Ansam
lingar av stenar och en brandgrav från yngre järn
ålder är de enda anläggningar som kunde påvisas 
från skedet innan stadens tillkomst.

Fynd: förhistorisk keramik, brända ben, kamfrag
ment och en glaspärla. Medeltida keramik (äldre 
rödgods), mynt, bältessölja, stridsklubba, brynen, 
knivar, pincett, kammar, kvarnstenar, ljusstake, 
slagg och ben.
Datering: yngre järnålder, hög- och senmedeltid.

Ystad, kv Magnus 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

Undersökningen utfördes med anledning av plane
rad nybyggnation.

Exploateringsområdet är beläget centralt i det 
medeltida stadsområdet. I omedelbar närhet (i kv 
Tor och kv Knut) har tidigare påträffats kultur
lager och bebyggelselämningar från 1200-tal till 
nyare tid. I östra delen av kv Tor ligger ”Birgitta- 
kapellet” från tiden omkring år 1500. Ett norrifrån 
kommande vattenflöde har flutit genom kv 
Magnus.

Två provschakt grävdes intill Bästebrorsgränd och 
Trångsund. Över hela ytan kunde konstateras

tunna kulturlager, raseringslager samt rester efter 
tre bebyggelseskeden. Närmast steril botten före
kom upp till 0,6 meter tjocka torvlager. Ytligt i 
torvlagren påträffades högmedeltida keramik 
vilket tyder på att området grundats upp under 
1200/1300-talet.

De äldsta bebyggelselämningarna kan dateras till 
senmedeltid. Dessa representeras av syllstenar, 
tegelgolv, lergolv och en stenläggning från två tids
mässigt något åtskilda byggnader (1,55 - 1,85 
m ö h). Orienteringen på den byggnaden tyder på 
att nuvarande Trångsund inte ingått i det ur
sprungliga gatusystemet utan är en senare utlagd 
gata. Ett yngre bebyggelseskede representeras av en 
syllstensrad med anslutande lergolv (2,11 m ö h). 
Golvet överlagrar ett tunt brandlager innehållande 
keramik av 1500-1600-tals karaktär.

Sammanfattningsvis kan sägas att egentlig be
byggelse inte tycks förekomma inom området 
förrän under senmedeltid. Tiden dessförinnan var 
området sankt och vattensjukt.

Fynd: keramik, tegel 
Datering: senmedeltid - nyare tid

Ystad, kv Ziska 5 
Fältarbetsledare: Anders Löfgren

Provundersökningen utfördes med anledning av 
planerad nybyggnation av ett parkeringsgarage.

Exploateringsytan utgör den sydöstra delen av 
Ystads medeltida stadsområde.

På de västra, respektive östra delarna av tomten 
grävdes fem provschakt med maskin. Nuvarande 
marknivå ligger på 4,20 - 3,70 m ö h.

Undersökningen visar att stora utfyllnader före
tagits under senmedeltid och framåt. Rester av en 
senmedeltida bebyggelse fanns i de norra delarna 
av området, dvs på de nivåmässigt högsta 
partierna, ca 2,8 - 2,4 m ö h.

Direkt över dessa anläggninga som bestod av 
gropar och lergolv med syllstensrader låg ett 1,1 - 
1,6 meter tjockt fyllnadslager.

I fyra av provschakten fanns det lämningar i 
bottensanden efter det högmedeltida sillfisket i 
Ystad. I det halvmetertjocka lagret fanns det
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strimmor av kulturlager som vittnar om en 
säsongsmässig aktivitet.

På nivån 2,00 m ö h låg flera lerbottnar och golv(?) 
till fiskebodar. Fynd av keramik och mynt daterar 
dessa till perioden 1200 - 1300.1 söder låg en sten
läggning mot den gamla strandlinjen. Denna 
”gata” kan jämföras med den stenläggning som år 
1985 dokumenterades väster om skolan.

Fynd: keramik (äldre rödgods), mynt, handklocka 
av gotisk typ
Datering: 1200- 1300, 14/1500-tal

Ystad, kv Ziska 5 
Fältarbetsledare: Anders Löfgren

Efter ovan nämnda provundersökning följde en 
undersökning av ett ca 2500 m2 stort område.

Nuvarande marknivå ligger på 3,70 - 4,20 m ö h. 
Med utgångspunkt från den ursprungliga topo
grafin har rekonstruktioner av den medeltida 
strandlinjen visat att en vik sträckt sig fram mot 
Stora Östergatan. Vid vikens västra strand har tidi
gare fynd av lerbottnar gjorts i kv Frigga.

Arbetet inleddes med att ett ca 1,5 meter tjockt 
fyllnadslager schaktades bort med maskin. Denna 
utfyllnad hade skett under 1600-talet i samband 
med att viken fyllts igen och strandlinjen flyttats 
söderut. Lagerbilden i övrigt dominerades av flyg- 
sandsskikt varvade med svämsand och tunna kul- 
turlagerstrimmor.

Inga hus eller lerbottnar fanns på en lägre nivå än 
2,0 m ö h. I det sydvästra hörnet där ursprunglig 
marknivå låg på 1,4- 1,8 m ö h, har under hög- 
och senmedeltid flera trätunnor (latriner) grävts 
ned.

På 16/1700-talet har ett drygt 6 meter brett dike 
grävts i detta parti. Diket kan möjligen vara en ut- 
löpare till den vallgrav som under denna tid om
gärdade staden.

Till den äldsta fasen hör lerbottnarna. Dessa tråg- 
liknande lerklädda gropar är direkt knutna till 
12/1300-talets fiskeläge. Sammanlagt påträffades 
ett tjugotal lerbottnar, som låg i ett stråk parallellt 
med den gamla strandlinjen. Samtidigt med de 
yngsta lerbottnarna har ett flertal bodar uppförts i 
området. Dessa har varit ca 4 x 4 meter stora. I ett

fall har flera bodar legat i rad, skilt från ansamling
en av lerbottnar.

Under en period ligger sedan platsen öde. Ler
bottnar och fiskebodar översandas och under 
13/1400-tal förekommer en spridd bebyggelse med 
tillhörande stenläggningar. Flera rännor och en 
större stenlagd gårdsplan visar att staden under 
senmedeltid haft en större utbredning i detta om
råde än vad 16- 1700-tals kartorna utvisar.

Fynd: keramik (äldre rödgods, stengods), ben
kammar, mynt, bultlåsnycklar, mungiga, benflöjt, 
knivar, armbortspil, sporrar, djurben m m. 
Datering: 12 - 1600-tal

Ystad, St Norregatan m fl 
Fältarbetsledare: Bengt Jacobsson

Den antikvariska kontrollen utfördes i samband 
med nedläggande av fjärrvärmeledningar. Schakt- 
ningarna berörde delar av gatumark inom det 
medeltida stadsområdet.

I St Norregatan har tidigare en äldre gatunivå 
noterats i samband med rörläggningsarbeten. Vid 
den nu genomförda kontrollen kunde denna äldre 
knaddergata noteras utmed hela St Norregatans 
längd. Bitvis förekom gatubeläggningar i upp till 
tre olika skikt. Endast sparsamt med fynd före
kom, men av keramiken att döma bör den äldsta 
gatunivån dateras till högmedeltid. Det totala 
lagerdjupet varierade mellan 0,9 och 1,6 meter.

Utmed Linsgränd berördes nästan uteslutande om
rörda fyllnads- och raseringslager. På ett ställe 
noterades en ej daterbar stenläggning i sättsand på 
ca 1 meters djup.

I Aspgränd gjordes endast begränsade kontroller. 
Schaktets ringa djup gjorde att endast omrörda 
lager kunde iakttagas.

Fynd: keramik (äldre och yngre rödgods), kritpips- 
fragment, slagg
Datering: högmedeltid - modem tid
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Södermanland

Bettna/Blacksta snr, Ålspånga 
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

I samband med ombyggnad av väg 221 har en ny 
bro byggts över Långhalsen. Gamla bron, byggd 
1925, är en av fa kvarvarande betongbroar. Bron 
hade ett spann och landfäste av huggna stenblock. 
De senare kommer att finnas kvar.

Fynd: - 
Datering: 1925

Björnlunda sn, Björnlunda kyrka 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Antikvarisk kontroll i samband med schaktning 
för VA-ledningar inom kyrkogårdsområdet. Vid 
kontrollen tillvaratogs och dokumenterades 
sammanlagt 10 skelett eller skelettrester från totalt 
10 individer. Alla var orienterade enligt kristet 
gravskick med huvudet i väst och fötterna i öst. De 
var nergrävda ca 0,3 - 1,2 m under markytan. 
Skeletten låg huvudsakligen koncentrerade på två 
platser i schaktet, ca 3 respektive 9 m väster om 
Nykyrkans västra vägg. Skeletten har ännu inte 
köns- eller åldersbestämts.

Begravningen har sannolikt ägt rum före år 1808. 
Från detta år härrör den äldst kända kartan över 
kyrkogårdsområdet och på den aktuella platsen 
finns inga gravar markerade.

Fynd: skelett och skelettrester 
Datering: nyare tid, före 1808

Botkyrka sn, Hågelby, fornl 108 
Fältarbetsledare: Agneta Bennett, Lillemor
Schützler

Med anledning av en planerad industribebyggelse i 
Eriksberg gjordes en provundersökning i anslut
ning till en registrerad skärvstenshög. Delar av 
fornlämningen - skärvstenshög och diverse bo
platslämningar - undersöktes i mitten av 
1970-talet och gav en datering till äldre järnålder.

Vid provundersökningen undersöktes en yta på 
462 m2 vilket resulterade i två områden med bo

platsindikationer, dels ett område i anslutning till 
den registrerade skärvstenshögen, dels ett nyupp
täckt område ca 900 m väster om denna. Båda om
rådena låg på naturliga höjder och en fosfatkarte
ring gav på bägge ställena förhöjda fosfatvärden. 
Vid den registrerade skärvstenshögen påträffades 
ytterligare två flacka skärvstenshögar, spridda an
läggningar typ härdar och gropar (ugnsgropar?) 
och en terrassering, vilken bestod av upp till 0,45 
m tjockt skärvstenslager. Troligen rör det sig om 
en husgrundsterrass. Lämningarna täcker en yta på 
ca 1800 m2, men boplatsområdet fortsätter ut i 
åkern (ej provundersökt). Det nyupptäckta om
rådet bestod av en ca 30 m lång terrass, som av
gränsades av en stenrad. Innanför terrasskanten låg 
ett mer eller mindre täckande lager med bränd 
lera, delvis slaggad samt några kol- och sotkoncen
trationer. På berget i norr och leran i söder fanns 
en del härdar. Även detta område var fyndfattigt 
och endast klumpar av lerslagg och kol på
träffades. Sannolikt är det fråga om en husterrass 
eller ett aktivitetsområde.

De båda områdena måste tillhöra samma fornläm- 
ningskomplex. Daterande fynd saknas, men jämför 
man med liknande fornlämningar och resultat från 
den tidigare undersökningen på 1970-talet bör om
rådena kunna dateras till perioden yngre brons
ålder - äldre järnålder.

Fynd: keramik, lerslagg, kol
Datering: yngre bronsålder - äldre järnålder

Botkyrka sn, Hågelby, fornl 108 
Fältarbetsledare: Lillemor Schützler

1 Eriksbergs industriområde gjordes dels en komp
letterande provundersökning, dels en undersök
ning av en husgrundsterrass på grund av planerad 
industribebyggelse.

Den kompletterande provundersökningen var en 
fortsättning av den undersökning, som gjordes tidi
gare under året (se ovan). Nu gällde det åkrarna 
öster och nordost om den registrerade skärvstens
högen. Det visade sig, att boplatsen fortsätter 
österut i åkern, men var skadad. Ca 4000 m2 av 
boplatsen kommer att beröras vid en eventuell 
exploatering. Vid provundersöknigen påträffades 
spridda anläggningar typ härdar, gropar (ugns- 
grop?), eventuella stolphål.
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I fornlämningskomplexets sydvästra del, ca 600 m 
väster om den ovannämnda boplatsen, undersök
tes en husgrundsterrass. Ett 32 - 33 m långt och 
ca 8 m brett långhus med sex par kraftiga mitt
stolpar påträffades. Inga väggstolpar kunde konsta
teras, möjligtvis har terrasskanten fungerat som en 
grundsyll. Husområdet begränsades av en sten rad i 
söder.

Fynd: järnnitar, spikar, keramik, benkamsfrag- 
ment, vägtyngder, knackstenar, slipsten, bränd lera 
Datering: romersk järnålder - folkvandringstid 
(långhuset)

Botkyrka sn, Hästhagen 3:1 
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand

En provundersökning foretogs med anledning av 
SJ.s planer på att bygga en ny järnvägslinje mellan 
Flemingsberg och Järna. Syftet med provundersök
ningen var att se om en stenpackning var resterna 
efter en grav eller husgrund.

Det kunde konstateras att stenarna var lagda i en 
urskiljbar 6 x 10 m stor, delvis fylld rektangel med 
röjningssten både öster och väster om packningen. 
Ett antal stenar var kluvna. Lämningen var för
modligen en grund efter en ekonomibyggnad.

Fynd: -
Datering: sen tid

Botkyrka sn, Tullinge 9:2, 20:7, Tumba 7:126, 
fornl 254
Fältarbetsledare: Per Gustafsson, Eva Olsson, 
Agneta Åkerlund

Provundersökningen föranleddes av en av SJ 
planerad ny bansträckning mellan Stockholm och 
Jäma. Fornlämningen, en registrerad stenålders- 
boplats, fornlämning 254, ligger på en isälvsavlag- 
ring, som inom området mestadels består av sand. 
Lokalen är belägen i en sydsydost-sluttning, 54 - 
60 m ö h. Utifrån ytplockade fynd i form av kvarts, 
grönstensyxor och keramik har lokalens storlek 
tidigare uppskattats till ca 4000 m2.

Inom området upptogs ett flertal schakt där 
myllan avbanades och dessutom grävdes ett antal 
provrutor. Vid undersökningen framkom spridd

skärvsten och en härd. Lokalens utbredning visade 
sig överensstämma med tidigare iakttagelser.

Fynd: keramik, yxfragment av grönsten, avslag, 
kvarts
Datering: tidig neolitisk tid-förromersk järnålder

Botkyrka sn, Tullinge 9:2, 20:7, Tumba 7:126, 
fornl 254
Fältarbetsledare: Per Gustafsson, Eva Olsson, 
Agneta Åkerlund

Efter ovan nämnda provundersökning undersöktes 
flera boplatser i en trakt rik på stenålderslämning- 
ar. På fornlämning 254 framkom ett fatal spridda 
härdar, kokgropar, skärvstenssamlingar och av- 
fallsgropar samt fynd av tidig neolitisk och brons
ålder-äldre järnålders karaktär. Sannolikt har 
lokalen utnyttjats vid flera besök med varierande 
verksamhet och varaktighet.

Fynd: keramik, berga rtsyxor, fragmentariska 
slipade flintföremål, slagen kvarts, fragment av 
hartstätningring
Datering: tidig neolitisk tid - förromersk järnålder

Eskilstuna, kv Flädern 
Fältarbetsledare: Åsa Svedberg

Med anledning av schaktning för ny teleanläggning 
och nedläggning av en anslutningskabel utfördes 
en antikvarisk kontroll. Det berörda området 
ligger omedelbart intill och söder om järnvägen, ca 
75 m sydväst om Fors kyrka och öster om präst
gården. En ca 36 m2 stor yta banades av ned till ett 
djup av 0,3 m. Här noterades påförd jord med 
slagg och järnskrot. Ca 5 m schaktades dessutom 
av ned till leran för anslutande telekablar. 1 
schaktets botten fanns ett diffust kulturjordslager, 
under detta följde ett tunt lerlager.

Fynd: keramik (rödgods), järnspik och slagg 
Datering: 1700- 1800-tal

Eskilstuna, Klosterkyrkogården, fornl 554 
Fältarbetsledare: Åsa Svedberg

En antikvarisk kontroll utfördes i samband med 
dräneringsgrävning i Klosterkyrkogårdens sydöstra
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utkant. Ett 85 m långt ledningsschakt upptogs ut
med Uttermarksgatan. Det kontrollerade området 
ligger ca 150 m sydöst om ett tidigare undersökt 
område med lämningar tillhörande Johannit- 
klostret och kungsgården. Under klostret och 
slottet har rester av en mindre romansk stenkyrka, 
sannolikt den äldsta Tunakyrkan, påträffats. Fynd
materialet i underliggande kulturlager visar att 
denna plats varit bebyggd redan under järnålder.

1 ledningsschaktet konstaterades två samman
hängande lager: ett lätt myllblandat lerlager inne
hållande spridda förekomster av små järnfragment, 
träflis och murket trä. Omedelbart härunder 
noterades ett relativt homogent mörkgrått lager av 
myllblandad lera.

Fynd: brända ben.
Datering: -

Grödinge sn. Berga 1:1, 2:1, fornl 21a 
Fältarbetsledare: Birgitta Sander

Efter anmälan av länsstyrelsen i Stockholms län 
om skada på ett markvårdat gravfält gjordes en 
efterundersökning och restaurering av en stensätt- 
ning. Gravfaltet består av ca 190 fornlämningar 
uppdelade i en nordlig och en sydlig del, 21a och 
b.

Enligt en gravfaltskarta, upprättad 1942 av G 
Westin, betecknas den rovgrävda graven med nr 
84. Anläggningen, som var belägen i västra kanten 
av gravfaltets norra del, var jämnt övertorvad, 4,5 
m i diameter och 0,3 - 0,8 m hög. 1 dess centrala 
del var en grop grävd genom en stenpackning, 
vidare genom ett brandlager och ner i den sterial 
moränen. Bland stenmaterialet, fanns en rektangu
lär sten, som genom sin karakteristiska form och 
märken efter vegetationsskiktet kan antas ha varit 
rest, (flera resta stenar finns på gravfaltet).

Rester efter brandlagret syntes ca 0,5 m ner i 
gropen. Resterna genomgrävdes. Ytterligare 
brandlagerrester med kol och brända ben fanns i 
de uppvräkta massorna väster om graven. Vid 
tidigare besiktning på platsen tillvaratogs brända 
ben och resterna av ett lerkärl.

Efter undrsökning och dokumentation lades sten
materialet och fyllnadsmassorna tillbaka i gropen 
och platsen återställdes.

Fynd: järnfragment, keramik, brända ben, kol 
Datering: yngre järnålder

Grödinge sn, Berga 3:1, 4:1, fornl 490 
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand

Området provundersöktes på grund av SJ:s nya 
bansträckning mellan Flemingsberg och Järna. Det 
kunde konstateras, att det inom banområdet låg en 
flack högliknande stensättning samt en osäker fylld 
stensättning. På samma plats fanns också odlings- 
rösen och en äldre körväg. 1 den flacka högen kom 
ett sotlager.

Fynd: sot
Datering: yngre järnålder, nyare tid.

Grödinge sn. Berga 3:1,4:1, fornl 490 
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand

I samband med SJ:s planerade bansträckning 
mellan Flemingsberg och Järna, undersöktes en 5 
m stor stensättning. Den bestod av en förhöjning 
av mo och enstaka stenar samt i centrum ett 
brandlager. Mitt i brandlagret stod en urna. 1 
övrigt påträffades en härdliknande lämning under 
ett odlingsröse samt ytterligare tre odlingsrösen.

Fynd: lerkärl, skrinbeslag, kniv, kam, järnfragment 
Datering: vikingatid, nyare tid

Grödinge sn. Karlslund 2:1, fornl 238 
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand

Inför SJ:s nya bansträckning mellan Flemingsberg 
och Jäma provundersöktes en stensättningsliknan- 
de lämning vilket visade sig vara en jordhög med 
sprängsten i. Förmodligen har den bildats vid 
byggandet av väg 225.

Fynd: -
Datering: sen tid, efter 1850

Grödinge sn, Klippsta 4:1 
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand, Karin Äijä

1 samband med utbyggnad av SJ:s nya bansträck
ning mellan Flemingsberg och Järna utfördes en
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provtagning for att tillvarata kol for C 14-datering 
av två förmodade milgropar. Det kunde konstate
ras, att groparna saknade kol i det översta skiktet. 
Därför förmodas det, att anläggningarna utgöres av 
två fångstgropar. Dessa kommer att undersökas 
vid ett senare tillfälle, för att fastställa fuktionen.

Fynd: - 
Datering: -

Grödinge sn, Klippsta 4:1 
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand

Undersökningen föranleddes av SJ:s planer på att 
bygga en bansträckning mellan Flemingsberg och 
Järna. I ett västsluttande skogsparti, nära en våt
mark, låg två flacka gropar med vallar runtom. 
Den ena var ca 5 m i diameter och 0,5 m djup, 
med plan botten och en något fyrsidig vall. 
Marken var något rödbränd och det låg rikligt med 
kolbitar i ett tunt lager. På norra sidan saknades 
vallen och i nordväst fanns en liten stenpackning 
av spruckna stenar. Den andra gropen var ca 7 m i 
diameter och 0m5 m djup, närmast cylindrisk med 
en plan botten av rödbränd mo och ett tunt kol
lager.

Möjligen kan groparna ha varit linbrötor?

Fynd: kritpipsskaft, kol 
Datering: 1600- 1800-tal

Grödinge sn, Malmbro 1:1, öster om fornl 477 
Fältarbetsledare: Per Gustafsson, Eva Olsson, 
Agneta Åkerlund

Provundersökningen föranleddes av den av SJ pro
jekterade nya bansträckningen mellan Flemings
berg och Järna. Banan passerar strax öster om 
fornlämning 477, en gropkeramisk boplats. Om
rådet, som är skogsbevuxet och ligger 36-37 m ö h, 
består av moränklackar med mellanliggande plana 
eller sluttande ytor, där marken utgörs av sandig, 
grusiga sediment.

Efter fosfatkartering upptogs handgrävda prov
rutor och maskinschakt inom och väster om ban
sträckningen i syfte att klarlägga sambandet med 
fornlämning 477. Fynd framkom främst i om
rådets norra och västra delar och utgjordes i norr 
av slagen kvarts och skärvsten och i väster av

slagen kvarts och keramik. Boplatsen visade sig så
ledes ha en större utbredning än som tidigare varit 
känt, den norra delen består sannolikt av en äldre 
bosättning, gränsande till den gropkeramiska bo
platsen.

Fynd: keramik, slagen kvarts 
Datering: gropkeramisk tid och äldre

Grödinge sn, Malmbro 1:1, öster om fornl 477 
Fältarbetsledare: Eva Olsson

Undersökningen föranleddes av den av SJ projek
terade nya bansträckningen mellan Flemingsberg 
och Järna, vilken här passerar strax öster om en 
gropkeramisk boplats. Vid provundersökningen 
påträffades fynd i två områden inom bansträck
ningen. Undersökningen visade, att det norra om
rådet, beläget ca 37 m ö h på en moränrygg, bestod 
av en liten avgränsad koncentration slagen kvarts 
och en enstaka härd. En tolkning är att det rör sig 
om en extensivt utnyttjad yta - möjligen mesoli- 
tisk.

Det västra området, beläget på en isälvsavlagring 
ca 35 m ö h utgjorde sannolikt en utlöpare av den 
tidigare kända lokalen och är ej avgränsad åt 
väster.

Fynd: keramik, slagen kvarts, ben 
Datering: mesolitisk - mellanneolitisk tid

Grödinge sn, Nolinge 3:11, nordväst om fornl 555 
Fältarbetsledare: Per Gustafsson, Eva Olsson, 
Agneta Åkerlund

Provundersökningen föranleddes av en av SJ 
planerad ny bansträckning mellan Flemingsberg 
och Järna. Området ligger nordväst om fornläm
ning 555, en stenåldersboplats. Det ligger 45-48 
m ö h, i brukad åker. Marken utgörs under plog
lagret av lera.

Vid provundersökningen togs sju sökschakt upp 
med maskin. Inga fynd eller konstruktioner fram
kom. Fornlämning 555 sträcker sig inte så långt 
åt nordväst.

Fynd: - 
Datering: -
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Grödinge sn, Nolinge 3:12, fornl 532 
Fältarbetsledare: Per Gustafsson, Eva Olsson, 
Agneta Åkerlund

Provundersökningen föranleddes av den av SJ pro
jekterade nya bansträckningen mellan Flemings- 
berg och Järna. Det undersökta området är beläget 
mellan stenåldersboplatserna 532 och 554. Om
rådet utgörs idag av åkermark och är beläget på en 
nivå mellan ca 37 - 40 m ö h. Marken består av 
finmo - mo. Ett flertal schakt upptogs vinkelrät 
mot bansträckningen, men bara myllan banades 
av. Endast i områdets västra del, i anslutning till 
fornlämning 532, påträffades spridda kvartsbitar 
samt ett fragment av en slipsten. I övrigt framkom 
inga fynd inom bansträckningen. Resultatet av fos
fatkarteringen samt tidigare påträffade lösfynd 
stämmer väl överens med det resultat som denna 
provundersökning gav.

Fynd: slipstensfragment, kvartsitbitar 
Datering: stenålder

Grödinge sn, Nolinge 3:14, norr om fornl 554 och 
555
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand, Per Gustafsson, 
Eva Olsson, Gustaf Rudbeck, Agneta Åkerlund

Provundersökningen föranleddes av en av SJ 
planerad ny bansträckning mellan Flemingsberg 
och Järna. Området ligger i anslutning till forn
lämning 555, en stenåldersboplats, ca 50 m ö h i 
sydsluttning. Marken utgörs dels av morän, dels av 
sand och lera. Provundersökningen utfördes 
genom att provgropar handgrävdes, därefter upp
togs schakt och ytor med maskin.

Inom området framkom härdar, sotfläckar och 
spridd slagen kvarts. Dessutom påträffades en run
dad stenpackning, eventuellt en stensättning, i 
vilken framkom keramik och kvarts (delundersökt) 
samt en stensträng i anslutning till en gammal kör
väg. Dikena efter ett fossilt åkersystem från histo
risk tid, som låg inom bansträckningen har upp
mätts och dokumenterats.

Fomlämningens begränsning är oklar liksom dess 
eventuella samband med angränsande fornläm
ning.

Fynd: keramik, slagen kvarts 
Datering: -

Grödinge sn, Nolinge 3:14, norr om fornl 554 och 
555
Fältarbetsledare: Per Gustafsson

Undersökningen föranleddes av en av SJ planerad 
ny bansträckning mellan Flemingsberg och Järna. 
Undersökningsområdet låg i en sydsluttning på 
nivåer mellan 48 och 54 m ö h.

I anslutning till ett 20 m brett sand/grusparti 
mellan moränmark i nordost och lermark i sydväst 
framrensades och undersöktes sammanlagt 15 an
läggningar som härdar, sotlager, sotfläckar, gropar 
och stensättningar.

Fynd: keramik, kvartsavslag, slagen kvarts 
Datering: mesolitikum, bronsålder - äldsta järn
ålder

Grödinge sn, Svalsta, fornl 448 
Fältarbetsledare: Per Gustafsson, Eva Olsson, 
Agneta Åkerlund

Provundersökningen i området föranleddes av SJ:s 
projekterade sträckning för den nya Grödinge- 
banan. Området är sedan tidigare registrerat som 
fornlämning 448, stenåldersboplats? med oklar av- 
gränsning.

På nivåer mellan 26 - 40 m ö h påträffades i en 
sydostsluttning rikligt med keramik, spridda 
kvartsavslag samt några härdar och avfallsgropar. 
Lokalen har uppfattats som gropkeramisk. 
Avsatser i sluttningen medger kontroll av de trans- 
gressionsförlopp, som spårats på den närliggande 
Korsnäslokalen. Väster om detta fyndområde på
träffades i sand mellan bergspartier slagen kvarts, 
enstaka krukskärvor, skärvsten och härdar på 
nivåer mellan 35 och 50 m ö h. Fyndområdet om
fattar också en odlingsyta, där en bältehake (period 
1) påträffades, i sydsluttning mot en mosse (sten- 
ålderssjö). Intill bergspartiet längst i väster fram
kom en väl avgränsad stensättning samt tre osäkra 
stensättningar.

Inom området har i skilda topografiska lägen på
träffats fynd som preliminärt daterats från sen 
mesolitisk tid till äldsta järnålder. Fomlämnings- 
området har ändrat karaktär och fatt en större om
fattning än vad som uppgivits i fornlämnings- 
registret.
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Fynd: keramik, kvartsavslag, slagen kvarts, skärv
sten
Datering: gropkeramisk tid, bronsålder - äldre 
järnålder

Grödinge sn, Svalsta, forni 448 
Fältarbetsledarc: Per Gustafsson, Eva Olsson

Undersökningen föranleddes av den av SJ projek
terade nya bansträckningen Flemingsberg - Järna, 
vilken här passerar en nyupptäckt boplats belägen 
intill en nyupptäckt fomborg, fomlämning 582. 
Årets undersökning berörde två ytor i anslutning 
till en mosse på 37 - 39 m ö h. Den västra ytan 
bestod av sydsluttande morän och sandmark på ca 
39 - 48 m ö h, inom vilken framkom varierade an
läggningstyper samt spridda fynd. Anläggningarna 
bestod av en stensättning (fyndtom), en klumpsten, 
bensamlingar, härdar, en kokgrop och ett skräv- 
stenslager. Fynden utgjordes av kvarts- och 
bergartsavslag samt keramik. Söder om ytan låg en 
möjligen röjd/odlad yta, vilken provundersöktes.

Den östra ytan bestod av en sandig sydvästslutt
ning ca 37 - 47 mö h, vilken låg direkt nedanför 
fomborgen. Inom området framkom en större 
skärvstenspackning, osäkra flatmarksgravar, härdar 
och kokgropar samt ett eventuellt kulturlager mot 
mossen. Fynden utgjordes av stenyxor, kvartsav
slag, brynen, keramik mm. Området tolkas som 
utnyttjat från mesolitisk och neolitisk tid samt 
bronsålder - äldre järnålder.

Fynd: keramik, stenyxor, brynen, kvarts- och 
bergartsavslag, brända ben
Datering: mesolitisk och neolitisk tid, bronsålder - 
äldre järnålder

Grödinge sn, Tyttinge 1:1 
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand

En provundersökning företogs på grund av en 
planerad ny järnvägssträckning mellan Flemings
berg och Järna. I en åker framkom ett sotlager med 
skärvstenar i samt härdbottnar. Strax intill under 
plöjskiktet, kom ett kulturlager med förhisotriska 
fynd. På ett intilliggande impediment ligger ett 
antal stensamlingar som kan vara röjningsrösen 
och eventuellt gravar samt en milbotten. 1 åkern

uppe på en markplatå ligger en grav på vilken 
odlingssten påförts.

Fynd: keramik, brända ben, bränd lera 
Datering: förromersk järnålder - vikingatid, histo
risk tid före 1850

Grödinge sn, Tyttinge 1:1 
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand

Undersökningen föranleddes av SJ:s planer på en 
ny bansträckning mellan Flemingsberg och Järna.

På Tyttinges mark berörde bansträckningen tre 
områden. Det västligaste området låg dels på ett 
impediment och dels i en åker norr därom. Här 
undersöktes sex härdbottnar, en milbotten, en kol- 
ningsgrop och några mycket gravlika röjnings
rösen. Härdbottnarna kan möjligen vara efter en 
äldre odlingsyta, en föregångare till den nuvarande 
åkern.

Ca 50 m öster om detta område framkom ett 13 x 
23 m stort mörkfargat kulturlager under åkern. I 
kulturlagret fanns stenpackningar av småsten och 
två härdgropar samt krukskärvor, bränd lera, 
brända ben och enstaka tegelflis. I plöjningsskiktet 
ovanför kom tegel, rödgods och porslin.

Omkring 70 m öster om kulturlagret låg en fynd- 
tom stensättning under ett odlingsröse i åkern.

Fynd: keramik, bränd lera, rödgods, brända ben 
Datering: förromersk järnålder - vikingatid, nyare 
tid

Helgona sn, Kristineholm, forni 30 
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

Med anledning av ombyggnad av väg 53 har fom
lämning 30, en milstolpe dokumenterats. Mil
stolpen kommer att stå kvar på befintlig plats, men 
på ett släntkrön. Den nuvarande miljön har doku
menterats genom foto.

Fynd: -
Datering: nyare tid, före 1850

350



Helgona sn, Kristineholm, fornl 147 
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

Med anledning av omläggning av väg 53, sträckan 
Kristineholm - Råby, har en stensättning under
sökts. Den var inventerad som en ca 10 m i dia
meter stor stensättning, men visade sig efter av- 
torvning vara 17,6 x 18,6 m stor. Stensättningen 
var byggd av storstensmaterial, delvis i koncentris
ka ringar. Mellan dessa fanns en småstensfyllning 
varav en del stenar var skörbrända. Mot botten 
fanns ett sotlager med spridda fynd - brända ben 
och slagg - ett par brandlager, två härdar, en 
brandgrop samt ett lerkärl (krossat) fyllt med rena 
brända ben. I östra kanten av sotlagret löpte en 
drygt 3 m lång ränna.

Fynd: lerkärl, slagg, rena och sotiga brända ben 
Datering: äldre järnålder?

Helgona sn, Kristineholm, fornl 148 
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

Med anledning av omläggning av väg 53 (del 3), 
Kristineholm - Råby har en mindre del av en hål- 
väg undersökts. Den utgjorde en del i ett större 
hålvägssystem. I den synliga delen grävdes ett 
schakt, men spår av vägen kunde endast anas i 
profilen. 1 vägens tänkta förlängning, i brukad 
åkermark, gjordes en provundersökning men inga 
spår av vägen iakttogs.

Fynd: - 
Datering: -

Helgona sn, Kristineholm, invid fornl 31 och 32 
Fältarbetsledare: Kjell Johansson

Med anledning av en kurvrätning på väg 53 har en 
22000 m2 stor yta i betesmark fosfatkarterats. An
ledningen var dels närheten till fomlämningarna 
31 och 32, dels att om möjligt lokalisera en by
tomt, Riddartuna. Denna är känd från äldre kart
material.

Fynd: - 
Datering: -

Helgona sn, Skade (f d Harg 1^)
Fältarbetsledare: Birgitta Sander

Med anledning av exploatering i området utfördes 
en antikvarisk kontroll i samband med borttagan
det av en äldre vägbank. Vägbanken löpte i när
mast nordostlig-sydvästlig riktning och var ca 75 
m lång och 8 - 12 m bred inklusive slänter samt 
intill 1,3 m hög. Banken var nästan uteslutande 
uppbyggd av grus och sand. Under vägbanken, i 
sydväst framkom i den förmodade ursprungliga 
markytan, én härd. Eftersom inga daterande fynd 
påträffades i eller i anslutning till härden, kan man 
endast konstatera, att den är äldre än vägbanken. 
Vägbanken, som utgjort en del av landsvägen 
mellan Nyköping och Eskilstuna, finns belagd på 
flera kartor, tidigast på en sockenkarta från 1677 
”Geographisch delineario öffwer Hällgona och 
Swartiina sockner”.

Fynd: -
Datering: nyare tid, före 1850

Huddinge sn, Haningeleden, fornl 205 m fl 
oregistrerade
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand, Karin Äijä

Med anledning av planerat vägbygge (Haninge
leden) har inventering, arkiv- och kartstudier ut
förts.

Enligt fornminnesinventeringen skulle endast 
gamla åkrar komma att beröras av den planerade 
vägsträckningen. Vid den nu utförda inventeringen 
visade sig en röseliknande stensättning vara fel- 
markerad på ekonomiska kartbladet. Intill den 
ligger en nyupptäckt osäker stensättning. I väg
sträckningen ligger också en sentida husgrund 
(Gullarängen), nyupptäckta hålvägar samt en möj
lig boplats. I anslutning till det tidigare kända 
gravfaltet fornl. 205 med 31 synliga anläggningar 
påträffades terasseringar och stenrader (stensträng
ar?) i ett sydexponerat sandområde.

Fynd: -
Datering: tidig neolitisk tid?, yngre bronsålder, 
romersk järnålder - vikingatid, nyare tid, före 
1850
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Husby-Rekarne sn, Husby 3:400, fornl 2 och 7 
Fältarbetsledare: Birgitta Sander

Ett bostadshus, som var beläget inom fomläm- 
ningsområdena 2 och 7, skulle tillbyggas mot syd
sydväst. Med anledning härav utfördes en antikva
risk kontroll vid schaktningsarbeten inom en ca 60 
m2 stor yta. Inga spår av förhistoriska lämningar 
påträfFades.

Fynd: -
Datering: yngre bronsålder - äldre järnålder

Härad sn, Eksåg 
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

Med anledning av E3:ans nya sträckning, etapp 1, 
har undersökning av ett gravElt påbörjats. Före 
undersökningen kunde 4-5 anläggningar samt 
mer oregelbundna förhöjningar utskiljas. Efter av- 
torvning, kunde minst 13 stensättningar ses. Ett 
par av dessa utgörs av mittblocksstensättningar. 
Andra anläggningar är byggda av småstensmaterial 
och svåra att avgränsa från omgivande naturligt 
stenmaterial. En anläggning har undersökts varvid 
brända ben påträffades. Vid rensning har enstaka 
brända ben samt en liten ”hyskehake” av brons 
framkommit. Undersökningen är inte avslutad.

Fynd: ”hyskehake" av brons, brända ben 
Datering: yngre bronsålder - äldre järnålder?

Härad sn, Eksåg
Fältarbetsledare: Åsa Svedberg, Sonja Wigren

Med anledning av E3:ans nya sträckning etapp 1, 
har undersökning av ett gravfalt påbörjats. Sedan 
området avtorvats kunde ett flertal stensättningar 
ses. Sannolikt utgör dessa endast ytterdelen av ett 
stort gravfält. Utanför vägområdet ligger flera 
gravar och det är troligt, att de hör samman med 
de nu framtagna anläggningarna. Undersökningen 
är inte avslutad.

Fynd: järnring 
Datering: äldre järnålder

Hölö sn. Broby 4:1, fornl 115 
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand

Då Överhölö kyrkoruin restaurerades på 1940- 
-talet tillvaratogs fragment av en runsten. Rasmassor
na i byggnaden kördes ut och lades i en slänt strax in
till. Hölö hembygdsförening har begärt tillstånd att fä 
sålla igenom massorna för att eventuellt fa fram ytter
ligare fragment.

Rasmassoma ligger i slänten strax söder om kyrkan. 
För att kunna konstatera massornas utbredning och 
tjocklek drogs ett provschakt genom slänten ner till 
ursprunglig marknivå. Därefter sållades en del av 
massorna. Arbetet kommer att fortsätta 1987.

Fynd: del av dopfunt av Gotlands kalksten, runstens- 
fragment, mynt (Albrekt av Mecklenburg, Erik XIV 
och Johan III), medeltida fönsterglas m m.
Datering: tidig medeltid - tidigt 1800-tal

Klosters sn, Eckersta, Valhalla 2:27, invid fornl 333 
och 334
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

I samband med återuppförandet av ett stall invid 
fomlämningama 333 och 334, ett gravfalt respektive 
tre stensättningar, utfördes en kontroll. En platta hade 
varit gjuten på området och ingenting anmärknings
värt kunde iakttas, varken i markytan eller schakt- 
kanterna.

Fynd: -
Datering: järnålder.

Mariefred, Munkhagsgatan 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman, Bent Syse

1 samband med omläggning av VA-ledningar utfördes 
en antikvarisk kontroll. Även om gatan delvis varit 
uppgrävd tidigare kunde kulturlager och tidigare 
grändmarkeringar iakttas. Daterande fynd av krit
pipor och yngre rödgods (B1I:4) visade att de tidigaste 
gränsanläggningama tillkommit tidigast under 
1600-talet.

Fynd: keramik (rödgods), kritpipor 
Datering: nyare tid, före 1850
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En antikvarisk kontroll utfördes i samband med om
läggning av VA-ledningar, i gatukorsningen V Stor
gatan/V Trädgårdsgatan. Området ligger i nordvästra 
utkanten av den medeltida staden. I V Storgatan på
träffades orörda kulturlager utmed en sträcka av 21 
m. Orörda lager handschaktades eller skiktgrävdes 
med grävmaskin. I V Trädgårdsgatan kontrollunder- 
söktes en 20 m lång schaktningssträcka omedelbart 
intill befintliga fjärrvärmeledningar. Kulturlagret var 
1 - 1,9 m tjockt, tre tydliga brandhorisonter syntes. 
Undersökningen bekräftar att området tillhört stadens 
utkant under tidig medeltid, och att staden sträckt sig 
längre ut under senmedetid.

Fynd: stockar, trärester, keramik (yngre rödgods), trä- 
och tegelflis, läderspill, djurben 
Datering: 1300 - 1400-tal och senare

Nyköping, kv Gripen 1
Fältarbetsledare: Åsa Svedberg

Nyköping, Hospitalsgatan 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Anledningen till den antikvariska kontrollen var 
breddning av Hospitalsgatan mellan Prästgatan och 
Repslagargatan. En ca 400 m2 stor yta schaktades ner 
ca 0,7 - 0,9 m. I norra delen av exploateringsområdet 
framkom, ca 0,7 m under markytan, steril sand. Här 
bestod fyllnadsmaterialet av humus innehållande sen
tida föremål. Ca 40 m norr om korsningen Präst
gatan/Hospitalsgatan påträffades en ca 2 x 2 m stor 
stenläggning. Stenläggningen lämnades intakt och 
täcktes över. Den tillhör sannolikt västra delen av den 
gata, som enligt 1665 års karta gått mellan Prästgatan 
och Repslagargatan i öst-västlig riktning.

Fynd: keramik (yngre rödgods), fajans 
Datering: eftermedeltida och senare

Nyköping, kv Klädeshandlaren 7 och 8 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Antikvarisk kontroll i samband med nedläggandet av 
dräneringsledning samt fuktisolering av grundmur. 
Mot bakgrund av att frischaktet runt källarmuren 
uppskattades vara minst 1 m brett igångsattes schakt- 
ningen. Det visade sig snart, att frischaktet blott var 
ca 0,5 m brett, varför intakta kulturlager, sannolikt 
såväl medeltida som eftermedeltida framkom. Med

anledning av detta avbröts arbetet på länsstyrelsens 
inrådan, varefter schaktet återfylldes.

Fynd: -
Datering: medeltid och senare

Nyköping, kv Nicolaus 8 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Anledning till den arkeologiska provundersökningen 
var Nyköpings kommuns fastighetskontors utredning 
om att eventuellt förlägga kulturhus och bibliotek 
inom kvarteret. Mot bakgrund av att en provunder
sökning tidigare ägt rum i kvarteret, dock ej inom 
tomt nr 8, förlädes provundersökningen till denna 
tomt.

Fynd: keramik (yngre rödgods)
Datering: nyare tid, före 1850

Nyköping, kv Nyköpingsbruk och Åkroken 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Provundersökningen ägde rum i samband med en 
förestående exploatering av kvarteret Nyköpingsbruk.

Inom kvarteret togs ett ca 25 m2 stort provyta upp i 
den norra delen av kvarterets västra hälft. Härtill 
genomfördes kompletterande provundersökningar på 
ytterligare sex punkter inom exploateringsytan. De 
senare genomfördes med hjälp av en maskindriven 
skruvborr.

Strax under markytan påträffades rester av Ny
köpings mässingsbruk, uppfört under första hälften av 
1600-talet. Dessa murar sparades och kom att utgöra 
ena väggen i provschaktet. Närmast härunder fanns 
fyra olika medeltida bebyggelsenivåer, av vilka de två 
understa (nivå 3 och 4), var bäst bevarade.Mot bak
grund av att nivå 4 låg ca 4 m under markytan av
bröts arbetet|här.', med hänvisning till den rasrisk som 
förelåg. Det visade sig senare, i samband med en 
provborrning i närheten av schaktet, att kulturlagret 
var ca 5,5 m tjockt, varav det medeltida ca 5 m tjockt.

Inom kvarteret Åkroken togs en ca 25 m2 stor prov- 
Sta upp i den norra delen av kvarterets östra hälft. 
Totalt dokumenterades fem olika bebyggelsenivåer, 
hög- och tidigmedeltida. Kulturlagret var ca 1,5 - 1,6 
m tjockt.
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Även inom kvarteret Åkroken genomfördes komp
letterande provundersökningar med hjälp av skruv
borr. Kulturlager finns framför allt kvar inom kvarte
rets norra hälft.

Fynd: keramik, läder- och träföremål, djurben 
Datering: tidigmedeltid - 1600 - 1700-tal

Nyköping, kv Nyköpingshus, Hamnvägen 
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

Den antikvariska kontrollen ägde rum i samband 
med flyttning av en belysningsstolpe. Denna var 
placerad i anslutning till murrester, från Nyköpings
hus. Belysningsstolpen flyttades nu något närmare 
dem. I gropen som grävdes fanns endast mylla (på
verkat av ett intill stående träd) sand och lera.

Fynd: - 
Datering: -

Nyköping, kv Nyköpingshus 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Anledning till den antikvariska kontrollen var att 
Nyköpingshus skulle anslutas till det kommunala 
fjärrvärmenätet. Vid schaktningsarbetena försökte 
man utnyttja och schakta i redan befintliga värme- 
ledningsschakt. Därvid framkom endast i mindre 
omfattning konstruktioner och kulturlager till
hörigt det medeltida och eftermedeltida Ny
köpingshus.

På en sträcka mellan Tovastugan och Gamla Resi
denset framkom relativt orörda konstruktioner och 
kutlurlager. Här påträffades två gråstensmurar 
samt stenläggningar mellan murarna. Dessa kan 
sannolikt dateras till senmedeltid. Möjligt är, att 
de har byggts någon gång mellan 1365 och 1547. 
Två provgropar togs upp i anslutning till schaktet, 
fór att försöka fa fram ytterligare murrester. Det 
visade sig härvid, att murarna inte löpte i den 
cirkel som antagits utan verkade avslutas mellan 
fjärrvärmeschaktet och provundersökningsgropar- 
na.

1 övrigt framkom sentida kulturlager på vissa 
sträckor i schaktet samt i nordväst en mindre del 
av den medeltida omfattningsmuren.

Fynd: keramik (yngre rödgods), glas 
Datering: senmedeltid - nyare tid, före 1850

Med anledning av schaktningsarbeten för nya ser
viskablar till Nyköpingshus ägde en schaktnings- 
övervakning rum. Endast en mindre sträcka berör
des, då kablarna i övrigt lades i tidigare grävda 
schakt. Under fyllningen var kulturlagret 0,3 - 0,4 
m tjockt - det gjordes dock inga försök att gräva 
ner mot dess botten. I ett 2,5-3 m brett område 
fanns en koncentration av tegel - murrest? - i 
övrigt framkom kalkputs och enstaka obrända ben.

Fynd: tegel 
Datering: medeltid

Nyköping, kv Nyköpingshus
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

Nyköping, kv Rektorn 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Anledningen till den antikvariska kontrollen var 
nerläggande av dräneringsledning. En 16 m lång 
jordprofil uppmättes. Den innehöll huvudsakligen 
påförda lager samt i kulturlagrets botten och direkt 
på berget i sydost ett brandlager, som var ca 0,1 - 
0,25 m tjockt. Brandlagret härrörde sannolikt från 
1665 års stadsbrand. I botten fanns berget samt 
grå/gul silt. 1 fyllnadslagren tillvaratogs keramik
skärvor, s k rödgods.

Fynd: keramik (rödgods)
Datering: eftermedeltid och senare

Nyköping, kv Riksbanken 3 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Antikvarisk kontroll i samband med schaktnings- 
arbete för byggande av en s k carport. Fyra gropar 
togs upp i byggnadskroppens tilltänkta mellersta 
och södra hörn vilka handgrävdes. Schaktdjupet 
varierade mellan 0,55 och 0,8 m. Endast raserings
lager framkom från de senaste århundradena. Inga 
föremål påträffades vid arbetet.

Fynd: -
Datering: nyare tid, före 1850

Nyköping, kv Skutskepparen 53 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Provundersökningen utfördes med anledning av
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att ett gathus vid Brunnsgatan skulle rivas samt er
sättas med ett nytt. Provgroparna togs upp utefter 
huset och inne på tomtmarken.

1 provgrop 1, belägen längst mot norr, framkom 
på ett djup av ca 0,3 m under markytan en sten
läggning, som kan dateras till 1800-tal eller 
1900-talets början. Ca 0,6 m under denna fram
kom ytterligare en stenläggning, vars riktning av
vek från det befintliga gatunätet och som därför 
kan dateras till senast 1600-talets mitt. I anslut
ning till den senast nämnda stenläggningen fanns 
såväl avsatta som påförda kulturlager. Kultur
lagrets sammansättning, under den äldre stenlägg
ningen, bestod av humus, träflis och enstaka tegel
skrot. I detta kulturlager tillvaratogs keramik.

Provgrop 2 togs upp söder om 1. Kulturlagrets 
sammansättning överensstämmer med provgrop 
l:s. Dessutom framkom en syllstock till ett hus, 
vilket troligen kan dateras till 1600-talet.

Fynd: keramik (yngre rödgods)
Datering: senmedeltid, nyare tid, före 1850

Nyköping, kv Skutskepparen 3 och Vattumannen 
6, 10, 13, 18
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Anledning till de arkeologiska provundersök
ningarna inom kvarteren Skutskepparen 3 och 
Vattumannen 6, 10, 13 och 18 var projektering 
för nybyggnation.

Inom kvarterret Skutskepparen togs tre provschakt 
upp. Schakten innehöll, ner till ca 1 m under 
markytan, påförda lager (= fyllning). I dessa samt i 
lagren närmast under, som bestod av myllblandad 
sand, tillvaratogs stora mängder keramik och krit
pipor. 1 ett av schakten, påträffades en knuttimrad 
brunn, från vilken några dendropreparat togs för 
analys.

Inom kvarteret Vattumannen grävdes sju prov
gropar. Inom tomt 6 fanns eftermedeltida kultur
lager utan konstruktioner, där föremål tillvaratogs. 
Inom tomt 10 fanns byggnadsavfall (= fyllning) och 
ca 0,6 - 1,0 m under markytan framkom berg 
(Stallbacksberget?).

Fynd: keramik (yngre rödgods), kritpipor 
Datering: eftermedeltid och senare

Arkeologisk provundersökning och antikvarisk 
kontroll utfördes med anledning av en planerad 
ombyggnad av Stora Torget. Provundersökningen 
ut-fördes med hjälp av en sk jordskruv på de 
punkter på torget där belysningsstolpar och träd 
skulle uppsättas samt på de platser där dagvatten
brunnar skulle nersättas.

Vid provundersökningen, som sammanlagt berör
de 8 punkter inom torgytan, visade det sig att kul
turlagret började från 0,45 m till 1,45 m under 
markytan. Kulturlagrets mäktighet varierar mellan 
0,8 och 2,5 m. Vid provborrningen påträffades 
inga föremål.

I samband med det efterföljande schaktnings- 
arbetet berördes ej kulturlagret.

Fynd: -
Datering: medeltid och senare

Nyköping, Stora Torget
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman, Sonja Wigren

Nyköping, kv Varmbadet 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Den arkeologiska provundersökningen inom 
kvarteret Varmbadet föranleddes av planer på att 
iordningställa tomtmarken till parkeringsyta. Vid 
undersökningen upptogs sammanlagd 6 schakt, 
jämnt fördelade över den tilltänkta parkeringsytan. 
Inga rester av vare sig medeltida eller eftermedel
tida byggnader kunde iakttagas. Mot bakgrund av 
tidigare undersökningsresultat i områdets närhet, 
samt av äldre kartmaterial, torde området ha 
nyttjats i varje fall under, 1600 - 1700-talet, men 
några spår härav kunde inte iakttagas.

Fynd: keramik 
Datering: nyare tid

Nyköping, V Trädgårdsgatan 
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

Schaktövervakning i samband med nedläggande av 
en trumma. Det kunde konstateras, att det hade 
grävts här tidigare, endast fyllning framkom.

Fynd: - 
Datering: -
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Med anledning av schaktning for elkablar har en 
antikvarisk kontroll och schaktövervakning ut
förts. Schaktet grävdes från Knipgränd och där
efter längs V Trädgårdsgatans västra sida. Dess
utom togs två schakt upp tvärs över gatan. I alla 
schakten har det grävts tidigare, varför endast fyll
nadsmassor påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Nyköping, V Trädgårdsgatan
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

Nyköping, kv Yrkesskolan 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Den arkeologiska provundersökningen inom 
kvarteret Yrkesskolan föranleddes av iordnings- 
ställande av tomtmarken till parkeringsyta. Vid 
undersökningen togs två schakt upp. Ca 0,5 - 0,6 
m under befintlig markyta registrerades ett ca 0,2 
m tjockt ”kulturlager”, i vilket keramik samt frag
ment av kritpipor tillvaratogs. Inga rester av kon
struktioner påträffades.

Fynd: keramik (yngre rödgods), kritpipor 
Datering: 1600-tal(?) - nyare tid

Nyköping, kv Yrkesskolan 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Schaktningsövervakning inom kvarteret Yrkes
skolan föranleddes av nerläggande av VA-led- 
ningar samt en dagvattenbrunn. Det visade sig att 
omfattande urschaktningar var gjorda i samband 
med fastighetens byggnation i början av 1930-talet. 
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Råby-Rönö sn, Dalslöt, fornl 15 
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

Med anledning av ombyggnad av väg 53 samt upp- 
rivning av gamla vägen flyttades en milstolpe. Mil
stolpen har dokumenterats genom uppmätning, 
beskrivning samt foto. Den har ställts upp invid ny 
den nya vägen i samarbete med vägverket.

Fynd: -
Datering: nyare tid, före 1850

Råby-Rönö sn, Råby 3:2, fornl 27 och 28 
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

Enligt inventeringen finns i området tre osäkra 
gravar. Anledning till provundersökningen var, att 
en anslutningsväg skulle dras i området och antalet 
säkra anläggningar skulle fastställas. Vid prov
undersökningen konstaterades att fornlämning 28 
består av en ca 12,5 x 14,5 m stor stensättning. 
Inom fornlämning 27 finns en osäker stensättning, 
samt en 35 m lång stensträng.

Fynd: -
Datering: äldre järnålder?

Råby-Rönö sn, Råby 3:2, fornl 27 och 28 
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

Med anledning av att en anslutningsväg skulle dras 
i området utfördes en arkeologisk undersökning, 
föregången av ovan nämnda provundersökning. 
Den vid provundersökningen påträffade sten
strängen (fornlämning 27) visade sig utvidgas till 
en närmast terrassliknande anläggning med en 
småstenspackning i nordvästra delen. I nordöstra 
delen låg en stensättningsliknande anläggning. 
Ytterligare ett par smärre stensamlingar undersök
tes, men inga fynd påträffades. På en lägre nivå, 
utanför stensträngen framkom ett större sotlager.

Fornlämning 28 bestod av en hög, uppbyggd av 
rullstensåsmaterial. Mot botten låg några större 
stenar, vilka antydde en kantkedja, främst i öster. 
Anläggningen var fyndtom, sånär som på en 
knacksten.

Fynd: knacksten, sot 
Datering: äldre järnålder?

Råby-Rönö sn, Snesta l2 (Mariebeg), fornl 78 
Fältarbetsledare: Sonja Wigren

Undersökningen var föranledd av väg 53:s om
byggnad, den påbörjades under hösten 1985. Årets 
avslutande grävning berörde två stensättningar 
varav en röseliknande. I den ena stensättningen 
påträffades en koncentrerad gravgömma med rena
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brända ben, ett stort brandlager med brända ben 
samt ett par krukskärvor. Dessutom fanns i botten 
en stor härd. Den andra anläggningen innehöll en 
stenkista med en stor mängd rena brända ben, ett 
par benkoncentrationer samt spridda ben. I en av 
benkoncentrationema fanns även några jämfrag- 
ment.

Fynd: keramik, brända ben, obränd djurtand 
Datering: äldre järnålder?

Strängnäs, kv Kopparslagaren 
Fältarbetsledare: Bent Syse

I anslutning till schaktningsarbeten for planerad 
nybyggnation inom fastigheten utfördes en schakt- 
ningsövervakning. Något avvikande resultat sedan 
den tidigare provundersökningen 1985 kunde inte 
upptäckas. Här fanns samma typ av påförda grus
lager, uppblandat med andra utfyllnadslager. Där
emot så kunde de på gårdsplanen nergrävda garve- 
rikaren kompletteras med ytterligare 12 stycken. 
Dessa kar var okända vid den tidigare byggnads- 
inventeringen, som utfördes av Nordiska Museet 
1953. Dessa garverikar, som kommer att beröras 
vid exploateringen dokumenterades på en situa
tionsplan.

Fynd: -
Datering: nyare tid, efter 1850

Strängnäs, kv Krukmakaren 2 
Fältarbetsledare: Mats Mogren

Inför planerad nybyggnation på tomten upptogs 
fyra provschakt i syfte att utröna om bevarade kul
turlager eller delar av spetälskehospitalets begrav
ningsplats fanns inom området. Massorna ovan 
helt steril nivå bestod i huvudsak av mager träd- 
gårdsmylla med inslag av ben och tegelflis. Några 
kulturlager påträffades inte på tomten.

Fynd: - 
Datering: -

Strängnäs, kv Kyrkberget 7 
Fältarbetsledare: Mats Mogren

I samband med att domkampitlet i Strängnäs bytte 
ut de befintliga dagvattenledningarna söder om

domkyrkan företogs en antikvarisk kontroll. Led- 
ningsschaktets totala längd uppgick till ca 75 m. 
Av dessa schaktades 56 meter under antikvarisk 
kontroll. Man följde hela tiden ett äldre lednings- 
schakt, varför ”orörda” lager endast kom att be
röras i begränsad utsträckning. Några egentliga 
kulturlager förekom inte. Massorna bestod av 
humuspåverkad sand/grus med enstaka större 
stenar och tegelflisor. Åtskilliga lösa skelettdelar 
påträffades, men endast fyra begravningar i läge.

Fynd: kisthandtag, skelettdelar 
Datering: nyare tid, före 1850

Strängnäs, kv Nabben 14 
Fältarbetsledare: Mats Mogren

I samband med ledningsschaktningar inom fastig
heten företogs en antikvarisk kontroll. Det kunde 
konstateras, att området i fråga, som ligger på ut
sidan av den tidigare ön Nabben, helt saknade kul
turlager eller bebyggelselämningar.

Fynd: - 
Datering: -

Strängnäs, kv Priorn 5 och 6 
Fältarbetsledare: Gustaf Rudbeck

Med anledning av kulvertgrävning har en schakt
kontroll utförts samt efterundersökning av grund
schakt för nybyggnation. På grundval av tidigare 
undersökningar och iakttagelser kunde det för
modas, att Dominikanerklostrets bogårdsmur, be
gravningar och medeltida kulturlager skulle på
träffas inom området. Förväntningarna infriades 
dock ej. Under ca 1 m mäktiga fyllnadslager, tro
ligen tillkomna efter den ödesdigra stadsbranden 
1871 fanns upp till 0,5 m tjocka kulturlager, vari 
påträffades enstaka benbitar.

Fynd: ben 
Datering: -

Strängnäs, kv Rådstugan 3 
Fältarbetsledare: LeifZerpe

En arkeologisk undersökning utfördes på platsen 
för en planerad transformatorstation, inom den 
gamla stadskärnan. Intill ett område som tidigare
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gett fynd från 1000 - 1100-talet. Platsen är belägen 
i en sluttning ned mot Mälaren, på en höjd av ca 7 
m ö h. Ca 1 m av de översta jordlagren utgjordes 
av fyllning, vilken schaktades bort med maskin. 
Härvid framkom mursrester till en byggnad, upp
förd efter en storbrand 1873 och riven på 
1950-talet. Under lagret vidtog ett fastare lager 
bestående av sandig jord och grus, innehållande 
keramik (yngre rödgods) samt ett fatal kritpipe- 
skaft. I övergången till underliggande lager fanns 
några äldre lergodsskärvor samt sintrat stengods 
(CII). Ca 1 m under nuvarande marknivå på
träffades trärester från en medeltida byggnad och 
en rad kantställda tegelstenar ingående i en eld
stad, två delvis förkolnade träbitar samt kraftigt 
förmultnade rester av en syllstock. Söder om an
läggningen gick berg i dagen på denna nivå och 
sluttade mot norr. Byggnaden hade anlagts på 
väldränerande mark (grus och småsten i botten) in
till den uppstickande bergknallen. Bland fynden 
märktes Siegburg-keramik och ett genombrutet 
rektangulärt beslag.

Ca 0,3 m under byggnaden påträffades rester från 
en träläggning (golv?), delvis brandskadad. Fynden 
i lagret mellan anläggningarna utgjordes av äldre 
rödgods (BII: 1), nästan sintrat stengods (Cl), Sieg- 
burggods och annat stengods (CI1:2). Under trä
läggningen låg en skärva västeuropeiskt svartgods 
(Al). Träläggningen täckte ett decimetertjockt 
lager bestående av rikligt kol- och sotblandad jord. 
Detta tillsammans med en mängd slagg i området 
tydde på en intilliggande smedja.

Inga äldre konstruktioner pårtäfiådes, men slagg 
förekom i mindre mängd nertill botten som bestod 
av grus och småsten. Flera fynd av vendiskt svart
gods daterar det understa skiktet till åtminstone 
1100-tal. Inslag av mer fm magra t gods fanns ock
så, möjligen västeuropeiskt (av Kugeltopftyp).

Fynd: keramik (vendiskt svartgods, yngre, äldre 
rödgods, sintrat stengods, Siegburggods), kritpipe- 
skaft
Datering: tidigmedeltid - nyare tid

Torshälla, kv Fogden 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Anledning till den arkeologiska schaktningsöver- 
vakningen var, byte av VA-ledning. Större delen

av schaktet var stört av tidigare schaktningar, men 
på två platser, fanns påförda kulturlager. I kultur
lagret tillvaratogs keramik (yngre rödgods)

Fynd: keramik (yngre rödgods)
Datering: eftermedeltid och senare

Torshälla, Storgatan 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Den antikvariska kontrollen föranleddes av 
schaktning för nedläggande av fjärrvärmeledning i 
Storgatan, mellan Brogatan och Järnvägsgatan. 
Ursprungligen var schaktningssträckan ämnad att 
avslutas vid Stahles gräns, men utökades senare till 
Järnvägsgatan och kvarteret Borgmästaren. Stora 
delar av ovannämnda sträcka visade sig vara ur- 
schaktade, men särskilt i anslutning till kvarteret 
Garvaren fanns intakta kulturlager och en täm
ligen intakt stenläggning. I detta tillvaratogs järn
slagg som bedömts kunna härröra från medeltid 
eller senare. Tyvärr påträffades inga i övrigt date
rade föremål.

Fynd: slagg
Datering: medeltid eller senare?

Torshälla, Torshälla kyrka 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Provundersökningar har utförts i syfte att söka 
fastställa gränserna för medeltida Torshälla. För 
detta ändamål har resurser ställts till förfogande 
från riksantikvarieämbetet samt från Eskilstuna 
kommuns kulturförvaltning.

Vid provundersökningstil Ifallet upptogs samman
lagt 9 provgropar huvudsakligen inom ett be
gränsat område kring Torshällas medeltida kyrka.

Inte i någon provgrop kunde med säkerhet medel
tida kulturlager fastställas. Eventuellt kan delar av 
det kulturlager och de tre bebyggelsenivåer, som 
påträffades inom kvarteret Gevaldigerns tomt 19, 
vara medeltida. Provgroparna i övrigt gav antingen 
eftermedeltida fynd eller saknade kulturlager och 
föremål.

Fynd: keramik (yngre rödgods), k ritpipsfragment 
Datering: medeltid? samt eftermedeltid
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Trosa, kv Båtsmannen 2 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Anledning till den antikvariska kontrollen var 
schaktning för nerläggande av en VA-ledning. 
Närmast den plats där nybyggnationen genom
fördes registrerades strax under markytan berg 
medan ett kulturlager, innehållande daterande 
föremål, dokumenterades vid sidan av berget och 
ut mot Långgatan. Kulturlagret bestod av humus 
samt rikliga rester av ”tegelskrot*’. Lagret härrör 
sannolikt från rivningen av en byggnad, som före
gått den i dag äldsta byggnaden på tomten.

Fynd: keramik (rödgods, stengods)
Datering: 1600- 1700-tal

Trosa-Vagnhärads sn, Tureholms slott 
Fältarbetsledare: Marianne Johnsson, Kjell
Nordeman

Arkeologisk provundersökning och byggnads- 
dokumentationen av Tureholms slott har på
börjats med anledning av en förestående restaure
ring. Meningen är att slottet skall renoveras med 
början under 1987. Byggnadsdokumentationen 
avser av den nuvarande uppmätningsplanen (upp
rättad år 1914). Härtill kommer uppmätningar av
seende uppfartsramp samt sektion genom den 
västra flygeln vid uppfarten.

Inom borggårdsområdet har ett ca 20I 2 stort prov
schakt tagits upp med avsikt att studera tidigare 
terrassmurar samt att söka spår efter tidigare bygg
nader på platsen. Under medeltiden antas slottet 
Geddehom ha legat på nuvarande Tureholms 
plats.

Vid provundersökningen, som ännu ej avslutats, 
har en terrassmur framkommit som sannolikt kan 
dateras till 1600-tal (ev dess senare hälft).

Fynd: -
Datering: nyare tid före 1850

Ytterjärna sn, Glia 1:1
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand, Karin Äijä

I samband med SJ:s nya bansträckning mellan
Flemingsberg och Järna togs ett kolprov för C 14 i

en nyupptäckt milbotten. Bansträckningen har 
ändrats och milbottnen kommer att ligga kvar.

Fynd: kol 
Datering: -

Ytterjärna sn, Glia 1:1 
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand

I samband med SJ:s nya planerade bansträckning 
mellan Flemingsberg och Järna provundersöktes 
en fossil odlingsyta som hade terrasskanter mot 
söder och öster. Utmed östra terrasskanten fanns 
flacka vallar. Ett fatal skärvor av rödgods och 
skärvstenar framkom i odlingsytan. Vid prov
undersökningen kunde det också konstateras, att 
det fanns en 40 m lång hålväg, 20 m nordväst om 
åkerytan. Hålvägen ligger kvar och har ej under
sökts.

Fynd: keramik (rödgods)
Datering: vikingatid/medeltid

Ytterjärna sn, Glia 1:1 
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand

1 samband med SJ:s nya bansträckning upptäcktes 
vid en specialinventering en fossil odlingsyta (när
mast tresidig) som provundersöktes. Vid den efter
följande undersökningen kunde det konstateras, att 
den ca 40 x 60 m stora åkern var terrasserad på två 
sidor och hade vallar vid den ena terrasskanten. 
Ett tydligt mörkare 0,2 m tjockt plöjskikt kunde 
urskiljas. Under åkern kom tre härdar och i plöj- 
skiktet fanns enstaka bitar rödgods, tegel och 
bränd lera.

Fynd: keramik (rödgods), tegel, bränd lera 
Datering: vikingatid (?) - 1600-tal

Östertälje, Karleby, fornl 14 
Fältarbetsledare: Kjell Nordeman

Anledningen till den antikvariska kontrollen var 
schaktning för fjärrvärmeledning intill fornläm- 
ningen. Stora delar av schaktningssträckan inne
höll inte något av antikvariskt värde. På ett av
stånd av 110 m från Östertälje skolas gymnastik
byggnad framkom en ca 0,4 x 0,5 m stor sotfläck,
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innehållande skörbränd sten, kol och sot. I anslut
ning till och norr om anläggningen tillvaratogs 
några keramikskärvor.

Fynd: keramik, kol, sot
Datering: bronsålder - äldre järnålder

Östertälje sn, Skärvsta 1:1, Gärtuna 1:1, fornl 64 
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand

I samband med uppförandet av en transformator
station i anslutning till gravfaltet avtorvades en 3 x 
3 m stor yta. Sex gropar grävdes för elstolpar och 
stag samt en anslutande schaktsträcka till en luft
ledning. Endast tegel och enstaka keramikskärvor 
av rödgods framkom.

Fynd: keramik (rödgods), tegel 
Datering: -

Överhörna sn, Ekens berg 1:1, fornl 61 
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand

Enhöma hembygdsförening har bildat en stiftelse, 
vars målsättning är att öka kunskaperna om 
kungsgården vid Husby backe. En arkeologiska 
delundersökning utfördes, i syfte att konstatera om 
byggnader förekommit i södra delen av bebyggel
seplatån. 1 två av provschakten framkom bl a en 
källargrund av ansenliga mått med tre meter tjocka 
murar. I ett tredje provschakt kom två spismurs- 
fundament, syllstenar och trä flis, som låg i räta 
vinklar. Spismursfundamenten var orienterade i 
något olika väderstreck och kan möjligen utgöra 
två bebyggelsestadier på samma plats.

Fynd: glasflusspärla, keramik (glaserat rödgods, 
svartgods, stengods), obrända ben m m.
Datering: 1000-tal?- 1700-tal

Överjärna sn, Åsva 1:1 
Fältarbetsledare: Bengt Elfstrand

I SJ:s nya bansträckning mellan Flemingsberg och 
Järna provundersöktes en stensättningsliknande 
lämning, ca 17 m i diameter. Vid provundersök
ningen kunde det konstateras, att lämningen var 
en naturbildning.

Fynd: - 
Datering: -

Uppland

Bondkyrko sn, Malma och Norby 
Fältarbetsledare: Sverker Söderberg

Inför planerade bostadsutbyggnader i de blivande 
stadsdelarna Malma Södra, Malma Backe och 
Sydvästra Norby i Uppsala utfördes arkeologiska 
provundersökningar. Skärvstenshögar och gravfalt 
(i Malma Södra, fornl 461, 477 resp 413) liksom 
topografi och nivåförhållanden (Malma Backe och 
SV Norby) indikerade att här kunde finnas bo
platser.

Boplatslämningar påträffades i Malma Södra i 
form av kulturlager och anläggningar (oskodda 
stolphål och sotfläckar/härdar) och i Malma Backe 
i form av två härdar. I sydvästra Norby framkom 
inga boplatslämningar; här undersöktes en sten- 
sättningslikande lämning. Med hänsyn till nivåer 
och omgivande fornlämningsmiljö kan en datering 
till äldre järnålder vara tänkbar. Delar av de fram
komna lämningarna i Malma Södra och Malma 
Backe kommer att undersökas inför de planerade 
exploateringarna.

Fynd: -
Datering: äldre järnålder?

Enköping, Litslena, Yttergran och Övergrans snr, 
ny sträckning av väg E 18 
Projektledare: Kristina Lamm

Med anledning av planerad ny sträckning av E 18 
mellan Bålsta och Enköping har ett 10-tal under
sökningar genomförts under säsongen (se rubr 
socknar). I projektet har även ingått kulturhistoris
ka analyser och inventeringar av de berörda 
bygderna Trögden och Håbolandet samt en för
djupad specialinventering i vägens sträckning 
genom Håbolandet. Vid den senare inventeringen 
påträffades 102 nya fornlämningslokaler. En stor 
del av dessa utgjordes av skålgropsforekomster. På 
några av dessa fanns ristningar i form av skepp, 
fotsulor, cirkelfigurer m.m.
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Enköping, kv Kopparslagaren, Centrum 12:7,12:8 
Fältarbetsledare: Ylva Roslund

Provundersökningen utfördes på grund av plane
rad nybyggnation inom kvarteret Kopparslagaren, 
vilket är beläget i den medeltida stadens södra ut
kant ned mot den dåvarande stranden. Hela 
exploateringsytan var tillgänglig vid undersök
ningstillfället. Fem provgropar upptogs. Fyllnads
massorna uppgick till 1,2 m i groparna närmast 
gatan och drygt 1 m i övriga gropar. I de två 
groparna närmast gatan påträffades 0,45 respek
tive 0,80 m tjocka kulturlager. Två gropar ca 15 m 
in från gatan, uppvisade drygt 1 m tjocka kultur
lager. 1 den femte gropen, längst in i kvarteret, var 
kulturlagret 1,6 m tjocka. Tre eventuella bygg- 
nadsskeden kunde urskiljas.

Fynd: fragment av laggskål, keramik (rödgods) 
Datering: hög?- och senmedeltid

Enköping, kv Priorn 
Fältarbetsledare: Bent Syse

Med anledning av planerad bebyggelse intill läm
ningarna efter Franciskanerklostret, genomfördes 
en provundersökning. Tre parallella schakt intill 
stående bebyggelse upptogs. I dessa iakttogs enbart 
senare tiders påförda lager, förutom i ett schakt där 
ett tunt tegelflis-Zkalkbrukslager noterades. Detta 
kan härröra från klostrets anläggningstid. Några 
medeltida avsatta lager fanns däremot inte.

I två av schakten framkom grundmurar, som kan 
hänföras till bebyggelse som återfinns på 1912 års 
stadsplan. Denna datering stämmer väl överens 
med de recenta fynd som påträffades i schakten. 
Den sena bebyggelsen har alltså stört och påverkat 
de eventuella lager, vilka kan ha funnits och av
satts intill klosterområdet.

Fynd: recenta
Datering: nyare tid, efter 1850

Enköping, kv Svarvaren 
Fältarbetsledare: Mats Mogren

Provundersökningen utfördes på grund av plane
rad nybyggnation utmed Sandgatan och Kyrko
gatan. Provschaktet förlädes strax innanför den

planerade bebyggelsen eftersom de befintliga 
husen ej var rivna vid undersöknigen.

Området ligger i utkanten av det medeltida 
Enköping, som här begränsas av åstranden. Mål
sättningen för undersökningen, var att fastställa 
strandlinjens ursprungliga läge och vilken sorts be
byggelse som funnits här. Därför var det viktigt att 
få en så lång sträckning som möjligt på schaktet. 
Detta var två meter brett och vinklat där en norra 
del var 20 meter lång och en södra var 14 meter 
lång.

Minst tre bebyggelseskeden kunde urskiljas. Alla 
skedenas anläggningar låg diagonalt mot nuvaran
de gatunät. Alla lagren vilade på blålera varför be- 
varingsförhållanden av organiskt material var 
mycket goda. I det understa skiktet framkom två 
anläggningar, varav den ena bestod av ett golv av 
kraftiga plankor som vilade direkt på steril lera. 1 
norra hörnet fanns en träplint. Cirka tio meter syd
ost om detta golv fanns en mängd kraftigt löst 
liggande virke, på ett ca 0,30 meter tjockt träflis- 
lager. Leran påträffades här på en lägre nivå.

Mellanskikten bestod av en stenlagd gränd i öst
västlig riktning. 1 direkt anslutning till och norr 
om denna framkom en byggnad bestående av flera 
rum. Översta skiktet utgjordes av en kraftig störd 
stenlagd gränd, varav endast sidostenarna var 
någorlunda intakta. Sträckningen var densamma 
som den undre grändens. Även här påträffades 
byggnader norr om och i direkt anslutning till 
gränden. Byggnaderna var brandskadade. Cirka 
fem meter söder om gränden noterades också en 
brunn.

Fynd: av bostadskaraktär.
Datering: 1500 - 1700-tal

Fresta sn. Sanda 1:92 m fl, fornl 108 
Fältarbetsledare: Agneta Bennett, Birgitta Sander

Med anledning av tomtavstyckning från fastig
heten Sanda 1:3 och nybyggnation av två bostads
hus på de avstyckade fastigheterna (Odenslunda 
1:6 och Sanda 1 :^2) utfördes en arkeologisk under
sökning av de sydöstra delarna av fomlämning 
108. Fornlämningen består av en gårdstomt från 
järnåldern med husgrunder (2 st) och stensträngs- 
system. Genom stensträngarna och en odlings- 
terrass upptogs sammanlagt 3 schakt varvid sten-
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strängamas och odlingsterrassens uppbyggnad och 
konstruktion kunde dokumenteras. I dessa ytor 
framkom också härdar i och i anslutning till sten
strängar. I odlingsterrassen iakttogs skörbränd sten 
och tillvaratogs kol. 1 en av härdarna framkom 
keramik och i en annan en fragmentarisk kniv av 
järn.

Eftersom byggnaderna skulle komma att beröra 
nära nog samtliga på tomtema befintliga sten
strängar schaktades dessa bort med maskin, varvid 
ytterligare tillfälle gavs att tillvarata kolprover.

Fynd: keramik, jämkniv, skörbränd sten 
Datering: -

Husby-Ärlinghundra sn, Broby 1:5, fornl 174:2 
Fältarbetsledare: Birgitta Sander

Efter anmälan från hembygdsföreningen i Husby- 
Ärlinghundra angående övertäckning av ett röse, 
restaurerades graven under antikvarisk kontroll. 
Vid inventering 1983 uppmättes den synliga delen 
av röset till 7 m i diameter och höjden till 0,5 m. 
Efter bortschaktande av tippmassorna visade det 
sig att större delen av anläggningen varit dold. 
Röset ”tippade” åt söder och mätte ca 11,5 m i 
diameter och var ca 0,9 m hög. Centralt i anlägg
ningen fanns ett meterstort block. 1 anläggningens 
centrum syntes en grop. 1 gropens nordöstra och 
sydvästra kant fanns två motställda hällar, vilka 
sannolikt utgör kortändarna i en hällkista.

Fynd: - 
Datering: -

Husby-Ärlinghundra sn, Sätuna, intill fornl 2 
Fältarbetsledare: Lars Sjösvärd

I samband med schaktning for en bussgata intill 
det tidigare borttagna gravfaltet genomfördes en 
antikvarisk kontroll. I en svacka, troligen en äldre 
åkergip, söder om gravfaltet påträffades tre härdar 
varav två tycktes ytskadade genom odling. Härdar
na låg i lera, på nivån 16 m över havet. Den 
oskadade härden innehöll sotblandad lera och 
skärvsten.

Fynd: kol 
Datering: -

Litslena sn, Hammar 16:1, Prästtorp 
Fältarbetsledare: Hans Göthberg, Sverker Söder
berg

Prästtorp ligger i västra kanten av Hammars all
männing i Litslena sn. I detta område, intill Fisk
viks kanal, ligger och har legat ett flertal torp, som 
i många fall kan följas tillbaka till åtminstone all- 
männingskartan från 1600-talet. Vid den tidigare 
provundersökning i E18:s blivande vägsträckning 
strax norr om Prästtorp hade kulturlager och an
läggningar framkommit.

Det mest markanta vid slutundersökningen var ett 
kulturlager beläget på en smal bergsrygg mellan 
två åkerytor. 1 detta sotfargade lager framkom ett 
flertal fynd. Fynden var av klart medeltida karak
tär.

Tolkningen av dessa fynd, liksom av de spridda 
anläggningarna i angränsande åkeryta (härdrester 
m.m.) redovisas i den kommande bearbetningen av 
undersökningen.

Fynd: järnpilspetsar, armborstspetsar, bryne, kniv,
eldslagningssten
Datering: medeltid

Litslena sn, Skäggesta, fornl 484 
Fältarbetsledare: Kenneth Svensson

Med anledning av E 18:s omläggning mellan 
Bål sta och Enköping undersöktes boplatslämning
ar av förhistorisk karaktär. Det undersökta om
rådet utgjordes av en svagt väst-östlig sluttande 
hagmark. Vid schaktning framkom i moränen 19 
härdar och kokgropar, med anslutande skärvstens- 
koncentrationer. Anläggningarna var fördelade på 
tre större ytor. Fynden utgjordes av en flintdolk, en 
bergartyxa, fyra stycken yxfragment, en knacksten 
samt ett fåtal brända ben.

Två husgrunder från 1700 - 1800-tal dokumente
rades också . Det tidsmässigt anslutande fyndmate
rialet bestod av hushålls- och fönsterglas, porslin, 
keramik (yngre rödsgods), byggnadskonstruktions- 
detaljer samt enstaka verktyg. Fynden registre
rades, men endast keramiken tillvaratogs.

fntillliggande historiska lämningar som en jord
källare, en smedja, en äldre vägsträckning och en 
odlingsyta karterades.
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Fynd: flintdolk, bergartsyxa, yxfragment, knack
sten, brända ben, keramik (yngre rödgods) 
Datering: forhistorisk och nyare tid

Litslena sn, Skäggesta, oregistrerad boplats 
Fältarbetsledare: Hans Göthberg, Sverker Söder
berg

Boplatsen vid Skäggesta i Litslena sn låg i åker- 
och betesmark på den norra delen av en naturlig 
platå och intill en dalgång, som leder rätt in i Lits- 
lena-bygden från Mälaren. Dalgången stod under 
vatten under äldre järnåldern, men under vikinga
tiden hade den vattentäckta ytan minskat till en 
smal och grund vik nedanför boplatsen. Före prov
undersökningen kunde boplatsen inte urskiljas 
ovan mark. Strax i söder på samma platå finns där
emot ett gravfält.

Undersökningen omfattade en yta på 13 000m2, 
inom vilken 800 anläggningar (stolphål, härdar, 
avfallsgropar m.m.) påträffades. Boplatsen fort
satte utanför det undersökta området i riktning 
mot gravfältet.

Lämningar av 21 hus påträfFades. Samtliga utom 
ett har haft två parallella takbärande stolprader 
inne i huset, men väggarna var svåra att spåra. Det 
längsta huset var 43 m långt, men vanligen var de 
20 - 30 meter långa. Husens bredd var 4 - 8 m. 
Det avvikande huset hade takbärande stolpar i 
väggarna och var yngre än de andra husen. Flera 
av huset överlagrade varandra, det finns minst tre 
bebyggelseskeden. En fråga som än så länge inte 
går att besvara är om husen successivt avlöst 
varandra tidsmässigt eller om flera hus är sam
tidiga. Om det senare är fallet kan det vara fråga 
om en bybildning, vilket är intressant eftersom by
bildningen generellt har antagits vara yngre. För 
att avgöra detta måste dock en funktionsbestäm- 
ning av husen göras.

Fyndmaterialet som består av obrända ben, järn
fragment, keramikskärvor, pärlor och pilspetsar 
tyder på en datering till yngre järnålder. I några fall 
kan dateringarna preciseras till vendeltid (550 - 
800 e Kr) respektive vikingatid (800 - 1050 e Kr). 
Fynd från medeltid och nyare tid finns också, bl a 
från några avfallsgropar och en stenlagd brolägg
ning. Någon form av aktivitet har således funnits 
på platsen även under detta senare skede, men 
exakt vad är oklart eftersom kulturlagret hade

blivit forstört av plöjning. Möjligtvis kan dessa 
sena bosättningsspår antyda att gårdarna i Skägges
ta flyttats till sitt nuvarande läge några hundra 
meter väster om det undersökta området under 
senmedeltid eller 1500 - 1600-tal.

Fynd: pilspetsar, pärlor, keramik 
Datering: vendeltid - medeltid

Litslena sn, Tibble, oregistrerade fornlämningar 
Fältarbetsledare: Kent Andersson, Lena Forsberg, 
Eva Hjärtner-Holdar

I den nya sträckningen av E 18 var före projekt
starten endast två stensättningar kända vid Tibble. 
Under förundersökningen och den påföljande 
provundersökningen, kunde emellertid omfattande 
boplatslämningar konstateras.

Byn Tibble är tidigare känd i arkeologiska 
sammanhang. En rik grav från 300-talet e Kr fram
kom vid förra seklets slut. Den ingår i ett nu 
nästan helt överplöjt gravfalt (foml nr 279). Inom 
byns ägor finns även områden med skärvstens- 
högar, gravar och gravfalt, skålgropar samt en häll
ristning.

Det område som totalundersöktes låg i södra delen 
av byns ägor. På det ca 1,5 km långa undersök
ningsområdet framkom åtta bebyggelselägen med 
ett inbördes avstånd av ca 100 m.

I och med att vägsträckningen främst berörde 
sedan länge odlad mark, var bevaringsförhållan- 
dena for de framtagna fornlämningarna över lag 
dåliga. Detta till trots har tretton hus hittills 
kunnat konstateras. Härtill kommer ett tio-tal 
gravar, fyra skärvstenshögar, sex avfallsgropar, en 
brunn samt ett stort antal härdar.

De påträffades husen är av två huvudtyper, stolp- 
hus och syllhus. Hittills har tre syllhus kunnat fast
ställas. I ett av syllhusen fanns en källare i nät
verksteknik. I källaren har en större mängd trä till
varatagits, däribland i sekundärt läge två stockar 
mellan vilka det fanns tätningsmossa. Över 
källaren har ett golvlager avsatts, innehållande 
stora mängder förhistorisk keramik och obrända 
ben.

Kulturlagret längst i öster uppvisade en mycket 
intressant stratigrafi, nämligen: överst en vendel- 
tida grav, därefter ett kulturlager och under det en
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Källaren i ett av husen i Tibble (Litslena sn) under utgrävning. 
The cellar during the excavation.

stor stensättning daterad genom en spiralhuvudnål 
till bronsålderns 5:e period. Under denna grav 
framkom ytterligare boplatslämningar. I området 
fanns också två husterrasser.

Den kalkrika leran har medfört att osteologiskt 
material bevarats. Främst är detta knutet till avfalls- 
gropar. Redan nu kan konstateras att nöt, häst och 
far/get varit av stor betydelse. Däremot saknas vilt.

Den största fyndkategorin utgör keramiken. Fram
för allt rör det sig om oornerade skärvor, men så
väl strimmiga som snoddornerade skärvor före
kommer. Fyndmaterialet innehåller även antyd
ningar om att järn- och bronshantering bedrivits 
inom delar av undersökningsområdet.

I sin helhet bär fyndmaterialet en homogen prägel 
och antyder en datering till bronsålder - äldre järn
ålder. Utanför denna tidsintervall faller endast 
gravarna, vilka tillhör vendeltid. Den första etable
ringen i området har emellertid ännu inte kunnat 
fastställas. En antydan om att denna har kunnat 
ske relativt tidigt utgör de föremål av flinta som 
framkommit, bl a en pilspets och en skrapa.

Fynd: gravarna: spiralhuvudnål av brons, pärlor,

kam; boplatserna: miniatyrlie av järn, pilspets och 
skrapa av flinta, näver, trä, keramik, slagg, 
obrända ben m.m.
Datering: gravarna: bronsålder per V, vendeltid; 
boplatserna: bronsålder - äldre järnålder

Lunda sn, Sigridsholm, fornl 232 
Fältarbetsledare: Birgitta Sander

Efter anmälan angående upplöjda fynd från brons
åldern, utfördes en efterundersökning inom en ca 
400 m2 stor yta. Åkern där fynden påträffats var 
tidigare sjöbotten, Sigridsholmssjön. Undersök
ningen utfördes med maskin, vilken banade av 
ytan skiktvis. Ytan genomsöktes också med 
metalldetektor varvid fyra bronsfragment fram
kom. De kunde med säkerhet bindas till de tidigare 
tillvaratagna fynden, som bland annat utgjordes av 
en halsring (”vendelring”per VI), tre holkyxor, 
fragmentariska skivhuvudnålar och flera fragment 
av olika ringar (arm-, hals- eller fotringar). Even
tuellt är det frågan om en offerplats.

Fynd: bronsfragment 
Datering: bronsålder
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Norrsunda sn, fornl 16, 89, 125 - 127, 129 och 
131
Fältarbetsledare: Birgitta Sander

Med anledning av stadsplaneläggning av norra 
delen av Norrsunda sn har en specialinventering 
utförts inom ett område, begränsat av vägen till 
Märsta i väster, av Uppsala-vägen i öster samt av 
en forbindelsevag mellan dessa båda i norr. Tidiga
re kända fornlämningar inom området är en röse- 
liknande stensättning (RAÄ 16), och en höglik- 
nande lämning (RAÄ 89), båda belägna i områdets 
sydöstra del. De vid specialinventeringen ny
registrerade fornlämningarna ligger dels i den 
västra delen i tidig hagmark, dels kring de tidigare 
kända fornlämningarna i sydöst. Fornlämningarna 
utgörs av: stensträngar (RAÄ 126, 129 och 131), 
ett mindre röse (RAÄ 127) samt en osäker forn- 
lämning, vilken består av en närmast hästsko- 
formad jordvall (RAÄ 125). Norr och nordväst om 
stensträngen - RAÄ 126 - finns ett tänkbart bo
platsläge, likaså i området väster om och kring de 
tidigare kända fornlämningarna.

Fynd: - 
Datering: -

Norrtälje, Strömgatan 
Fältarbetsledare: Mats Mogren

Med anledning av ledningsschaktningar i Ström
gatan, mellan Bergsgatan och Lilla Brogatan, före
togs antikvariska kontroller i samband med 
arbetet. Några bevarade kulturlager eller andra be
byggelselämningar kunde ej iakttagas. Marknivån i 
området har höjts genom påförda fyllnadslager.

Fynd: - 
Datering: -

Rasbo sn, Gåvsta, fornl 182 
Fältarbetsledare: Sverker Söderberg

Gravfältet 182 har avgränsats för att fastställa när
heten till ett planerat bostadsområde. En ny be
skrivning av gravfältet har också gjorts, varvid 
antalet gravar utökats till ca 35. Det kunde även 
konstateras, att delar av gravfältet hade schaktats 
bort.

Fynd: - 
Datering: -

Rimbo sn, Rimbo-Söderby 6:1, intill fornl 17 
Fältarbetsledare: Marianne Summanen

I samband med planerad bebyggelse intill fom- 
lämnming 17, ett gravfalt, genomfördes en prov
undersökning. Undersökningen utfördes med hjälp 
av maskin och ca 80 m2 upptogs på platsen för det 
planerade huset och ytterligare sammanlagt 35 
provschakt drogs över tomten. Tomten visade sig 
vara starkt påverkad av odling och markplanering. 
Inga som helst spår av förhistoriska anläggningar 
påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Skederid sn, Finsta, fornl 4
Fältarbetsledare: Kerstin Östmark, Anna Mohr 
(SHM)

I samarbete med Stockholms läns hembygds
förbund och studieförbundet Vuxenskolan genom
fördes en veckas kurs i fältarkeologi för amatörer. 
En av vägsläntning tidigare skadad gravhög under
söktes och borttogs. Högen låg på ett gravfalt med 
125 registrerade anläggningar. Högen var helt 
övertorvad, ca 6 m i diamter och ca 0,5 m hög. I 
centrum framkom en vällagd packning och ett 
brandlager.

Under graven framkom en mörkfärgad nedgrav
ning med spridda kolbitar och två kvartsavslag (?), 
vilket tillsammans med stenansamlingar tolkades 
som boplatsrester.

Fynd: knivslida av brons, fragment av brons och 
järn, lerkärl, brända ben, kvartsavslag?
Datering: vikingatid

Skå sn, Troxhammar 2:6, fornl 27 
Fältarbetsledare: Birgitta Sander

Med anledning av att en uppfartsväg till ett 
bostadshus hade lagts delvis över några över- 
torvade, flacka, runda stensättningar på ett grav
fält, gjordes en antikvarisk kontroll. Vägen grävdes 
upp inom ett ca 35 x 2 m stort område, varvid två 
gravar konstaterades.

Vägen berörde endast norra kanten på de för
modade gravarna, varför dessa återställdes och fick 
ligga kvar utan vidare undersökning. Sträckningen
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av vägen flyttades i stället mot norr och vägbanan 
anlades så att den på intet sätt kom att störa an
läggningarna.

Fynd: -
Datering: yngre järnålder

Sollentuna sn, Häggvik 2:1, fornl 273 
Fältarbetsledare: Carolina Andersson

Efter anmälan av länsstyrelsen i Stockholms län 
om att en av de två stensträngarna som utgör RAÄ 
273 delvis hade bortschaktats, utfördes kartering 
och en antikvarisk kontroll.

Vid karteringen uppmättes den berörda öst-västligt 
gående stensträngen till ca 45 m. Samtidigt på
träffades en 33 m lång fortsättning på stensträngen 
ca 40 m längre väster ut. Dessutom finns en osäker 
fortsättning mot ostsydost. Den andra stensträngen 
kan följas i nord-sydlig riktning ca 50 m.

En antikvarisk kontroll utfördes i samband med 
borttagandet av ytterligare 25 m av den öst- 
västgående stensträngen. Den bortagna delen 
vilade delvis på urberget och var intill 2 m bred. 
Stensträngen var uppbyggd av ca 0,4 - 1,0 m stora 
stenar, liggande i ett skift.

Inga föremål eller konstruktioner påträffades.

Fynd: -
Datering: odaterat

Sollentuna sn, kv Taffeln 7, fornl 44 
Fältarbetsledare: Marianne Summanen

Med anledning av uppförande av ett garage inom 
registrerat gravfältsområde utfördes en antikvarisk 
kontroll. En ca 7 x7 m stor yta på platsen för 
garaget banades av och genomgrävdes skiktvis med 
maskin ner till steril mark. Under ett upptill 0,8 m 
tjockt lager med utfyllnadsmassor av grov sand 
syntes en äldre markyta. Omedelbart under den 
gamla markytan framkom en 0,7 m stor sotfläck 
utan vare sig skörbränd sten, kol eller fynd.

Fynd: - 
Datering: -

Sollentuna sn, kv Vinglaset 26, intill fornl 94 
Fältarbetsledare: Lars Sjösvärd, Marianne 
Summanen

Med anledning av planerad bebyggelse på en fas
tighet gränsande till fomlämning 94, utfördes 
antikvarisk kontroll, i samband med schaktning 
för VA-ledning och avbaning för huskroppen. VA- 
ledningen drogs huvudsakligen genom massor på
förda under 1900-talet. Vid platsen för huset 
undersöktes och borttogs en härd av förhistorisk 
karaktär.

Fynd: -
Datering: förhistorisk tid

Sollentuna sn, kv Vinglaset 28, öster om fornl 94 
Fältarbetsledare: Birgitta Sander

I samband med nybyggnation av en villa utfördes 
en antikvarisk kontroll. Två schakt upptogs med 
maskin. På fastigheten, vilken är belägen öster om 
ett gravfalt, syntes stensamlingar som kunde för
modas vara gravar.

Stensamlingarna visade sig ingå i ett ca 15 x 15 m 
stort stenbundet område i tomtens nordöstra del, 
med påförd odlings- och sprängsten. I tomtens 
centrala delar fanns enstaka meterstora block och 
berg i dagen. Bland stenarna påträffades en sentida 
hästsko. I tomtens sydvästra del framkom en härd- 
liknande anläggning, som förutom sot, kol och 
skörbränd sten innehöll tegel. I omedelbar närhet 
har tidigare påträffats anläggningar av förhistorisk 
karaktär, men inom denna fastighet framkom inget 
spår av förhistoriska aktiviteter.

Fynd: sentida hästsko, tegel 
Datering: nyare tid

Sollentuna sn, kv Vinlistan 10, fornl 151 
Fältarbetsledare: Carolina Andersson, Birgitta 
Sander

Med anledning av ett planerat villabygge utfördes 
antikvarisk kontroll inom ett ca 200 m2 stort om
råde, där två förmodade stensättningar markerats. 
Då ytan avbanats med maskin, kunde det fast
ställas att den ena anläggningen bestod av fyllnads
massor från tidigare bebyggelse och den andra var
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en sentida sophög med påförd krossten. Inga läm
ningar av förhistorisk karaktär påträffades.

Utanför den yta som berördes av arbetsföretaget 
kvarligger två gravstenar samt ytterligare en för
modad stensättning.

Fynd: -
Datering: nyare tid

Täby sn, Löttinge 5:2, öster om fornl 55 
Fältarbetsledare: Birgitta Sander

På grund av planerat uppförande av ett bostadshus 
och ett garage på fastighet, som gränsade till ett 
gravfalt, utfördes en antikvarisk kontroll/prov
undersökning. Vid undersökningar direkt söder 
om den aktuella fastigheten har tidigare dokumen
terats en stensättning, två klumpstenar, två härdar 
samt en kokgrop.

Undersökningsområdet avschaktades med maskin 
och dessutom drogs ett VA-schakt från den norra 
tomtgränsen rakt söder ut mot huset.

På platsen för det planerade huset framkom direkt 
under torven två härdliknande anläggningar. I 
dessa påträffades ett k ritpipsfragment och bitar av 
stengods. På platsen för garaget syntes sopgropar 
och sotfläckar med sentida sopor, porslin, spikar, 
järntråd, hänglås o dyl. Inga spår efter anlägg
ningar av förhistorisk karaktär kunde urskiljas.

Fynd: kritpipsfragment, keramik (stengods), sen
tida sopor 
Datering: -

Täby sn, Löttinge 5:2, 5:7, väster om fornl 55 
Fältarbetsledare: Birgitta Sander

I samband med ett kabelschakt längs västra be
gränsningen av ett gravfalt utfördes en schakt- 
ningsövervakning samt provundersökning. Enligt 
gravfältskartan från 1938 fanns i västra kanten två 
anläggningar (nr 6 och 7) som var halverade av 
Vete vägen. Dessa två kom inte ytterligare att be
röras av kabelschaktet, varför inga åtgärder vid- 
togs.

Utmed västra begränsningen av fastigheten 5:2 
påträffades tre härdar, en grop fylld med sotig 
mylla samt ett möjligt stolphål.

Samtliga anläggningar låg på en nivå av ca 18 
meter över havet.

Med anledning av ovanstående nyupptäckta bo
platslämningar föreslås att gränsen för fornläm- 
ning 55 ändras på så sätt att den även innefattar de 
undersökta anläggningarna.

Fynd: delar av en vävtyngd, slaggad keramik/lera 
Datering: järnålder

Uppsala, kv Lindormen 
Fältarbetsledare: Ylva Roslund

Med anledning av planerad radhusbebyggelse före
togs en arkeologisk provundersökning i kvarteret 
Lindormen intill Fyrisåns östra strand, i Uppsalas 
äldsta stadskärnas norra utkant.

Tre schakt efter varandra upptogs vinkelrätt mot 
Fyrisån.

I schaktet närmast Fyrisån framkom under ras
massorna brygganläggningar ca 1 m under nu
varande marknivå. Sjöbotten var stenlagd. Ovanpå 
detta lager fanns ett 1 m tjockt sjösandslager med 
slaktavfall, fiskben, småsten och tegelflis. Överst 
låg brygganläggningen ovanpå ett gödsellager med 
kraftig träflisinblandning.

I mellanschaktet påträffades kulturlager redan 
0,30 m under nuvarande marknivån. Lagret var ca 
0,05 m tjockt och vilade på en stenläggning. Där
under noterades ca sju olika lager, bland annat 
brandlager, småstenspackning och rustbädd. 
Lagrens sammanlagda tjocklek var ca 1,70 m. 
Cirka en meter under nuvarande marknivå kunde 
också en vattenledning av trä konstateras.

Det östligaste schaktet beläget ca 60 m från Fyris
ån, uppvisade kulturlager 0,35 m under nuvarande 
marknivå. Ett tiotal olika lager bestående av kul
turjord, småstenspackning, grus och tegelflis fram
kom med en sammanlagd tjocklek av 2 m. Lagrens 
sammansättning liknar den avsättning, vilken upp
kommer efter en gränd eller gårdsplan som höjts 
genom tiderna.

Fynd: laggar till laggkärl 
Datering: hög- och senmedeltid
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Vallentuna sn, Åby 1:99 
Fältarbetsledare: Lars Sjösvärd

Infor exploatering av Östra centrala Vallentuna 
genomfördes inom stadsplaneområdet en be
gränsad fosfatundersökning, vilken ingick som ett 
moment i en större förundersökning. Fosfatkarte
ringen utfördes i nord-östra delen av planområdet, 
där flera gravfalt registrerats och boplatsrester kon
staterats i samband med vägdragning. Fosfat
analysen av de 200 proverna indikerar fler möjliga 
boplatsområden och ytterligare undersökningar 
bedöms som nödvändiga.

Fynd: - 
Datering: -

Yttergrans sn, Brunna, fornl 11 
Fältarbetsledare: Marianne Summanen

Delundersökning med anledning av E I8:s nya 
sträckning, vilken kommer att skära rakt genom 
gravfaltet. Endast den del av gravfaltet som låg 
inom vägområdet undersöktes. En tresidig och 36 
runda stensättningar kunde dokumenteras. De 
flesta innehöll endast rensade brända ben, ibland 
enstaka eller spridda, men i några fall koncentre
rade inom en hartstätningsring. En stensättning 
innehöll ett brandlager. Tio härdar, fyra stolphål 
och några mörkfargningar kan eventuellt härröra 
från en äldre bosättning, medan ett spisröse kunde 
dateras till 1600 - 1700-tal. Provschakt upptogs 
över eventuella boplatsterrasser och spisrösen.

Fynd: bl a brända ben, hartstätningsringar 
Datering: folkvandringstid - vendeltid, nyare tid - 
före 1850.

Yttergrans sn, Bålsta, intill fornl 9 
Fältarbetsledare: Marianne Summanen

Arkeologisk undersökning genomfördes på grund 
av E 18:s omläggning mellan Bålsta och Enköping. 
Vid provundersökningen påträffades här vad som 
tolkades som ett 0,2 m tjockt kulturpåverkat lager, 
dock inga konstruktioner eller fynd. Vid undersök
ningen kunde tre härdar, ett skärvstensflak samt 
ytterligare några osäkra anläggningar dokumente
ras. Fomlämningens karaktär är oklar. Kanske 
kan det vara frågan om en perifer del av en till 
fornlämning 9, ett gravfalt, tillhörande bosättning.

Fynd: -
Datering: odaterat

Yttergrans sn, Bålsta, fornl 76 
Fältarbetsledare: Marianne Summanen

En undersökning genomfördes på grund av E 18:s 
nya sträckning mellan Bålsta och Enköping. Vid 
provundersökningen påträffades nordväst om 
Bålsta gamla bytomt stolphål, årderspår och kul
turlager, vilka tolkades som bebyggelselämningar. 
Vid undersökningen visade det sig att kulturlagret 
bestod av att starkt humusblandat skikt, helt fynd
löst. Ett 90-tal anläggningar dokumenterades: 
stolphål och rännor (de flesta osäkra), mörkfa rg
ningar, nedgrävningar, diken från historisk tid, en 
stensamling samt en härd. Anläggningarna tolkades 
som perifera anläggningar hörande till bytomten, 
vilken av de fåtaliga fynden att döma (bl a keramik 
av förhistorisk karaktär) går tillbaka åtminstone 
till vikingatid.

Fynd: bl a keramik 
Datering: vikingatid - nyare tid

Yttergrans sn, Bålsta, oregistrerad fornlämning 
Fältarbetsledare: Marianne Summanen

Undersökningen utfördes med anledning av E 18:s 
nya sträckning, mellan Bålsta och Enköping. I 
numera odlad mark på en väldränerad uppstickan
de sandhöjd, omgiven av postglaciala leror, på
träffades vid provundersökningen lämningar av en 
boplats. Slutundersökningen visade på en bosätt
ning från 800- och 900-talet och stolphål efter ett 
flertal hus av varierande storlek och konstruktion 
kunde dokumenteras. Ett grophus och en drygt 2 
m djup brunn gav rikligt med välbevarade obrända 
ben. Pärlor, kammar, keramik och en tors- 
hammare påträffades också. Bebyggelsen omgavs 
av ett större antal härdar, vilka dock var fynd- 
tomma. Bebyggelsens centrala delar kommer att 
undersökas under 1987.

Fynd: torshammare, pärlor, keramik, kammar, 
obrända ben 
Datering: vikingatid
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Öregrund, stg 52:2, Östergatan 
Fältarbetsledare: Mats Mogren

På grund av tillbyggnad foretogs en antikvarisk 
kontroll i syfte att konstatera om bevarade kultur
lager berördes av arbetet. Undersökningsytan låg i 
en klippskreva. Mellan nuvarande markyta och 
fast berg respektive steril lera, fanns ett relativt 
homogent lager av kulturpåverkad mylla, ca 0,5 m 
djupt, innehållande enstaka obrända ben (hus
hållsavfall). Inga andra fynd påträffades vid 
kontrollen.

Fynd: obrända ben 
Datering: -

Öregrund, stg 53:6, Karlavägen 
Fältarbetsledare: Mats Mogren

Med anledning av uppförande av ett gårdshus före
togs en antikvarisk kontroll i syfte att ta reda på 
om bevarade kulturlager berördes av arbetet. Ett 
upp till 0,7 m tjockt kulturlager kunde dokumen
teras på tre olika platser inom exploateringsom
rådet. Steril nivå utgjordes av lera eller grus- 
blandad lera och på flera ställen inom schaktet 
fanns berg i dagen. Från kulturlagrets understa 
decimeter tillvaratogs fynd (kritpipsfragment och 
rödbränt B-gods), vilka tydligt visade att någon på- 
lagring inte kommit igång i området förrän efter år 
1600.

Fynd: keramik (B-gods), kritpipsfragment 
Datering: 1600-tal och framåt

Österåkers sn, Röllingbyleden, intill fornl 131 och 
163
Fältarbetsledare: Birgitta Sander

1 samband med projektering av den s k Röllingby
leden gjordes en provundersökning intill fornläm- 
ning 131 och 163, varvid tre provgropar grävdes. 
Endast i den längst i öster belägna provgropen 
framkom ett eventuellt stolphål. Vid jämförelse 
med skifteskartan från 1700-talet syns på denna en 
stängselmarkering över det aktuella området. Möj
ligen kan det eventuella stolphålet härröra från 
1700-tals stängslet, men läget och terrängen talar 
för att platsen även kan utgöra sydvästra delen av 
den gamla bytomten.

Fynd: - 
Datering: -

Österåkers sn, Åkers-Runö 
Fältarbetsledare: Birgitta Sander

För bedömning av en eventuell exploatering av 
Åkers-Runö genomfördes en specialinventering 
och fosfatkartering inom valda delar av området. 
Förutom de redan kända fornlämningarna på
träffades en del av en stensträng samt en mängd 
olika spår av tidigare odling. Dessutom lokalise
rades några tänkbara boplatslägen. Fosfatkarte
ringen visade också sina högsta värden på dessa 
ytor.

Fynd: - 
Datering: -

Österåkers sn, Översätra, fornl 466, 473, 481 och 
482b
Fältarbetsledare: Ragnhild Fernholm, Lars Sjö
svärd

Med anledning av en planerad exploatering, för 
det s k Skärgårdsstad, har några gravar och bo
platslämningar undersökts. Undersökningen före
gicks av fosfatkarteringar och provundersökningar 
inom ett större område. Undersökningarna 
kommer att fortsätta 1987.

Fornlämning 466, en bytomt från 1900-talet sak
nade rester av äldre bebyggelse, undantaget ett 
nedre moränimpediment på 500 m1 2 som gränsan
de till en åker och en äldre vägsträckning. På 
impedimentet framkom ett 200 m2 stort kultur
lager innehållande bl a äldre svartgods av vendisk 
typ samt inhemsk keramik av vikingatida typ. 
Resterna av ett boningshus och ett stolphus med 
lerklinad spis påträffades. De innehöll bruksföre
mål, från yngre vikingatid - äldre medeltid, bl a 
keramik, en grytgaffel, brynen. Delvis förbrända 
golvplankor/stockar kunde iakttagas i norra delen. 
Flusets längd var något oklar, bredden var 5,5 m. 
Stolphålen längs långsidorna tyder på en skiftes- 
verkskonstruktion. Huset överlagrade delvis några 
härdar och skärvstensförekomster. Den förmodade 
medeltida bytomten påträffades drygt 100 m 
söderut på ett impediment utanför undersöknings
området. Tomten erhöll fornlämningsnummer 
250.
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Fomlämning 473, utgjordes av tre stensättningar, 
varav en var röseliknande. De var belägna på de 
lägre delarna av en kuperad bergrygg, omedelbart 
väster om en mindre dalgång. Två av anlägg
ningarna har undersökts. De var anlagda på två 
små bergskrön. Den ena stensättningen var oregel
bunden, saknade fynd. Den andra, innehöll bl a ett 
benlager med en del av en rakkniv (?) av brons, en 
krukskärva samt flint- och kvartsbitar. Runt om 
anläggningen låg utslängt eller utrasat material. 
Den tredje stensättningen var och anlagd på en 
flack berghäll. Den kommer att undersökas under 
1987. Nedanför den röseliknande stensättningen i 
en kraftig sydsluttning, låg en ca 6 x 10 m stor 
stenpackning, vilken bestod av utslängt/nedrasat 
material från stensättningen. Under denna pack
ning framkom ett skärvstensflak med en riklig 
mängd krukskärvor, enstaka brända och obrända 
ben, kol m.m. spridda inom ett ca 4,5 x 5 m stort 
område. Detta område skall slutundersökas 1987.

Fomlämning 482b. Inga indikationer på förhisto
riska boplatsaktiviteter kunde iakttagas inom 
undersökningsområdet.

Fynd: fomlämning 250 - grytgaffel, keramik, 
brynen; fomlämning 473 - rakkniv(?) av brons, 
krukskärvor, flint- och kvartsbitar, brända och 
obrända ben, kol
Datering: fomlämning 250 - yngre vikingatid - 
tidig medeltid; fomlämning 473 - yngre brons
ålder?

Östhammar, Drottningsgatan, Engelbrektsgatan 
och Norra Tullportsgatan 
Fältarbetsledare: Svante Forenius

Schaktningsövervakningen utfördes i samband 
med sanering av gamla VA-ledningar i rubricerade 
gator. Ett kulturlager av varierande tjocklek, fanns 
i hela området. Kulturlagrets understa del, mot 
den sterila leran eller sanden, bestod av kompakt 
svart humus. I övrigt utgjordes lagret av myll- 
blandat grus med enstaka fynd. Detta lager 
tunnade ut mot Rådhustorget och mot Engelbreks- 
gatan.

Ca 0,15 m under nuvarande gatunivå framkom en 
kullerstensläggning, vilken endast var avbruten på 
enstaka ställen.

Fynd: keramik (yngre rödgods), fajans, porslin, 
kritpipsfragment, sländtrissa av ben 
Datering: 1700-tal och yngre

Övergrans sn, Apalle, fornl 260 
Fältarbetsledare: Kaisu Anttila, Inga Ulien

På grund av E 18:s omläggning mellan Bålsta och 
Enköping genomfördes en undersökning av ett 
omfattande bostadskomplex, vari ingår skålgrops- 
förekomster, skärvstenshögar, gravar och ett upp 
till 1 m tjockt kulturlager.

Den under året undersökta delen av boplatsen kan 
dateras till bronsålder/äldsta järnålder. Konstruk
tionerna bestod av 5 - 7 hus av traditionell lång
hustyp och två kvadratiska stolphus - möjligen 
med rundade höm. Två troliga ugnar för brons
hantverk, avfallsgropar, nerplöjda skärvstenshögar 
och -flak, härdar, kokgropar och årderspår. Fynd- 
materialet är omfattande och bestod av dräktnålar 
av brons, krukskärvor av olika typer, lerklining, ett 
degelfragment, olika stenredskap som bryne och 
yxa, knack- och maltstenar, bearbetat ben som 
sylar och nålar samt en stor mängd ben som speg
lar platsens hushållsinriktning.

Undersökningen av Apalleboplatsen fortsätter 
under 1987.

Fynd: dräktnålar av brons, keramik, degelfrag
ment, stenredskap (bryne, yxa), knack- och mal- 
stenar, bearbetat ben (sylar, nålar) m.m.
Datering: bronsålder/äldsta järnålder

Övergrans sn, Dragonbacken, fornl 10 och 270 
Fältarbetsledare: Kaisu Anttila, Inga Ulien

1 samband med den planerade utbyggnaden av 
E 18 utfördes en undersökning av en boplats (fom
lämning 270) och ett gravfält med boplatslämning
ar (fomlämning 10).

Boplatsen var belägen på höjden och sluttningarna 
av ett större impediment. Den boplatsdel som låg 
mot nordväst inramades av bergsklackar på två 
sidor. Marken utgjordes av moig sand. Boplats
delen i den södra sluttningen var däremot delvis 
lagd på naturliga terrasser. Den norra boplatsdelen 
kan genom fynd av gropkeramik dateras till 
mellanneolitisk tid. Ffär fanns skärvstensflak -
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Översikt över bronsåldersboplatsen vid Apalle. I förgrunden syns uthusen till 
torpet Oskarsberg som flyttades i samband med vägbygget. Foto I Ullén.
Overall view of the Bronze Age settlement site at Apalle.

främst mot bergsväggama, härdar, kokgropar, sot
fläckar och stolphål. De senare bildade inga tydliga 
hus och har troligen ingått i tillfälliga skydd i an
slutning till härdar och kokgropar. Den södra 
delen av boplatsen kan troligtvis dateras till brons
ålder. På ytan fanns härdar och ett ca 3 - 9 m långt 
och 4 - 4,5 m brett hus av samma konstruktion 
som de traditionella långhusen, men av mindre 
format. Kol och makrofossilprover har tagits för 
analys på både norra och södra delen av boplatsen.

Norr om och intill de ovannämnda boplatserna låg 
sju gravar på en bergsklack. Före undersökningen 
var tre av dem kända. Tre av gravarna täcktes av 
kraftiga stenpackningar, medan fyra markerades

av stenkretsar byggda av småstenar. Gravskicket 
utgjordes av skelettbegravningar, nu helt förmult
nade samt en bengrop. En av gravarna överlagrade 
ett omfattande, 0,5 m djupt skärvstensflak. Kol 
och makrofossilprover är tagna från skärvstens- 
flaket för analys.

Fynd: fornlämning 270, norra delen - keramik, 
bränd lera, slagen kvarts (bl a en kärna); fornläm
ning 10 - bronsminiatyrspets, keramikkopp, bränd 
lera, hartsbit med tandavtryck 
Datering: fornlämning 270, norra delen - mellan- 
neolitikum; fornlämning 270 - södra delen - 
bronsålder; fornlämning 10 - yngre bronsålder
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Rekonstruktion av ett gropkeramiskt kärl (utförd av Elisabeth Nyberg). Framför 
kärlet ligger orginalskärvoma från stenåldersboplatsen, Dragonbacken. Foto I Ullén. 
Reconstruction of a Pitted Ware vessel. In front of the vessel original sherds can 
be seen.

Övergrans sn, Pöllistä, fornl 228 
Fältarbetsledare: Kenneth Svensson

Med anledning av E 18:s omläggning mellan 
Bålsta och Enköping undersöktes en vikingatida 
gård på en del av en bytomt med medeltida anor. 
Bygden kring Pollista avgränsas av skogsklädda 
höjdryggar och mynnar i öster ut mot Stora 
respektive Lilla Ullfjärden. Området kan karakte- 
riseeras som en rik jordbruksbygd med ett om
fattande fornlämningsbestånd. Cirka 100 m norr 
om bytomten finns ett yngre järnåldersgravfalt 
med 70 registrerade gravar.

En undersökningsyta på ca 3000 m2 avtäcktes. 
Inom detta område framträdde på ett avgränsat 
höjdparti ett mer eller mindre sammanhängande 
kulturlager. Mäktigheten på detta kulturlager 
varierade mellan 0,02 och 0,4 m, dess utsträckning 
var ca 900 m. Kulturlagret saknade medeltida in
slag.

Bebyggelsens lokalisering har styrts av höjdpartiets 
utseende. Husen har placerats mellan bergsryggar
na. Totalt framkom 11 hus med skiftande kon
struktion och planlösning. Flertalet var rektangu
lära, ca 10 — 12 m långa och ca 4,5 -6m breda. 
Endast två hus hade en kvadratisk grundplan, ca 4 
-5m stora. Hälften av husen hade någon typ av 
inre indelning, antingen ett smalt utrymme vid ena 
gaveln eller en smal passage tvärsöver husets mitt
parti. Sju hade en eller flera härdar. Husen har 
sannolikt varit uppförda i skiftesverksteknik, där 
spåren av de bärande elementen har påträffats i 
form av stolphål. I de yngsta husen ingår även 
stensyllar i konstruktionen. Ett skärvstensflak på
träffades intill ett av husen.

Gården existerade under perioden 900 - 1050, tre 
skeden har sannolikt avlöst varandra. Fynd
materialet har sin tyngdpunkt i 900-talet. Det 
framkomna resultaten visar att den vikingatida 
gården överges någon gång under 1000-talets första
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hälft. Detta faktum sätts hypotetiskt i samband 
med etablerandet av den medeltida byn. En flytt
ning sker alltså till det bytomtområde, som är be
läget på ett impediment söder om den nu under
sökta ytan. Undersökningen är inte avslutad, 
under 1987 skall bland annat ytterligare två hus
lämningar på och invid det vikingatida gårdstunet 
undersökas.

På undersökningsytan framkom även en sentida 
torpgrund, till vilken fynd av keramik (yngre röd

gods), porslin, fajans och byggnadskonstruktions- 
detaljer kan knytas.

Fynd: tyskt silvermynt präglat under Otto III:s tid 
(år 991 - 1040), likarmat spänne, armring med 
amuletter, jämföremål (2 skaftlappsbillar, en 
skära, 20-tal knivar, 2 eldstål, en torshammare), 
mångfacetterade kameolpärlor, keramik (svartgods 
typ A IV samt enstaka typ A II), textilredskap 
(nålar, sländtrissor, vävtyngdsfragment).
Datering: vikingatid

Dokumentation av den vikingatida bondgården vid Pollista. Efter att gräv
maskinen avlägsnat gräsytan vidtog en mycket noggrann grävnings-, ritnings- 
och tolkningsprocedur som gjorde det möjligt att fastställa att gården vuxit fram 
i tre etapper.
Foto K Svensson.
Documentation of a Viking Period farm at Pollista.
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Invånarna på den vikingatida gården vid Pollista har bl a ägnat sig åt textiltill
verkning. Förutom sländtrissor hittades även vävtyngder och synålar.
Foto K Svensson.
The production of textiles wał one of the occupations that kept the inhabitants of 
the farm busy. In addition to spindle whorls, loom weights and sewing needles 
were also encountered.
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Värmland Västergötland

Kristinehamn, kv Venus och Tellus 
Fältarbetsledare: Kristina Carlsson, Mari 
Wickerts-Jensen

Anledning till undersökningen var kommunens 
planer på att bygga ett nytt Folkets Hus. Kvarteret 
provundersöktes 1985.

Delar av den medeltida kyrkogården, sannolikt 
tillhörig Varnums sockenkyrka och känd sedan 
1300-talet undersöktes, samt delar av ett kultur
lager. Detta är Kristinehamns äldsta bebyggelse, 
daterat från 1640-tal och fram till 1700-talets mitt.

Begravningsplatsen låg mellan Gamla Kyrkogatan 
och ån, kallad Varnan i kv Venus, och upptog en 
yta på ca 1100 kvadratmeter. Gravarna låg tätt och 
0,4 - 1,5 m under dagens markyta. Rester av 
kyrkan påträffades ej. Området var bitvis skadat av 
senare tiders hus- och gatuschaktningar, varför 
eventuella kyrkrester måste anses helt borta. Grav
typerna med bl.a. en näversvepning visar att 
kyrkogården använts sedan 1000-talets slut och 
vidare under närmare 500 år.

Kulturlagren undersöktes i de delar där de ej för
störts av sentida schaktningar, nämligen mitt i kv 
Tellus och invid Varnans strand i västra delen av 
kv Venus. Husgrunder (= sy listensrader) och sten
läggningar till gårdar och gränder påträffades, samt 
en hel del fynd. En relativt stor mängd slagg an
tyder smidesverksamhet på platsen. Bebyggelsen 
före 1800 har ej berört kyrkogårdsområdet, och 
inga övriga bebyggelserester som kan ha hört till 
samma tid som kyrkan påträffades.

Fynd: keramik, glas, järnföremål, läder, näver, 
djurben, slagg m.m.
Datering: kyrkogård, 1000- 1500-tal, kulturlager, 
1600- 1700-tal

Falköping, kv Guldsmeden 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

Provundersökning på tomten kv Guldsmeden 7, 
föranledd av nybyggnation. Vid undersökningen 
upptogs två provgropar i ytan mellan de befintliga 
husen med källare.

I provgropama framkom 0,2 - 0,4 m kulturjord 
utan några bebyggelselämningar, frånsett 1 - 2 
stenläggningar i provgropen längst från Storgatan. 
Förmodligen har bebyggelsen där redan från 
början haft samma grundplan som i dag. 1 botten 
av provgropama fanns 0,2 - 0,4 m matjord som 
tyder på att området varit odlingsmark i det tidi
gaste skedet. Fynden i kulturjorden visar att den 
i huvudsak är avsatt på 1700-talet, möjligen också 
vid slutet av 1600-talet, vilket stämmer väl med de 
skriftliga källorna.

Fynd: enstaka djurben, kritpipor, keramik 
Datering: 1600- 1700-tal

Falköping, Storgatan (etapp 2)
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

Antikvarisk kontroll föranledd av schaktningar för 
VA-ledningar i Storgatan mellan Flygares gränd 
och Östertullsgatan.

I det ca 60 m långa schaktet har två partier kont
rollerats och profilerna har uppmätts. På sträckan 
20 - 26 m öster om Flygares gränd fanns 0,8 m 
brunsvart lerig kulturjord från 0,5 till 1,3 m under 
gatunivån. Under kulturjorden kom rödbrun kalk
lera. I kulturjorden som saknade skiktning på
träffades inga bebyggelselämningar.

På sträckan 50 - 55 m öster om Flygares gränd 
fanns 0,3 m gråsvart kulturjord utan några läm
ningar.

Fynd: porslin, keramik (sent rödgods), spikar, krit-
pipsfragment
Datering: 1600- 1800-tal
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Lidköping, Östergatan - Skaragatan 
Fältarbetsledare: Viktor Svedberg

I samband med schaktningar for telekablar i Lid
köping hade i förväg tre partier i Östergatan valt ut 
för att skulle handgrävas. Två av dessa bortföll då 
det visade sig finnas äldre elschakt där. Vid det 
tredje partiet fanns två tunna kulturjordsstrimmor 
utan konstruktioner och fynd. På en sträcka av ca 
10 m i Östergatan framkom också en avloppsränna 
av kalksten.

I korsningen Skaragatan - Nicolaigatan framkom 
ett 0,65 m tjockt kulturlager med 2 stenläggningar 
och 1 eller 2 bebyggelselagef. Den översta sten
läggningen representerar den nya utfarten mot 
Skara från början av 1700-talet och det övre 
brända bebyggelselagret kan eventuellt vara från 
1703 års brand. Den undre stenläggningen och be
byggelseskiktet bör då vara från 1600-talet.

Fynd: -
Datering: 1600 - 1700-tal

Mölndal, fornl 65, 81 och 85 
Fältarbetsledare: Lars G Johansson

Med anledning av utvidgning av stadsplanen för 
Mölndals kommun provundersöktes ett större om
råde i södra Fässbergsdalen. Förutom en neolitisk 
boplatslämning med härdar och fyndförande 
gropar, hittades även en överlagrad, mesolitisk 
plats. Fynden består av ett par flintspån samt 
hasselnötter och grenar. Platsen tycks ha ett väl- 
bevarat organiskt material.

Fynd: slagen flinta, hasselnötter, trärester 
Datering: stenålder

Norra Åsarp, Alvared 9:22 m fl, fornl 29, 30 
Fältarbetsledare: Lars Lundqvist

Med anledning av att Falbygdens El-förening 
skulle anlägga en asfalterad plan intill sitt nybygg
da kontor undersöktes fem resta stenar (fornl 30) 
samt en stensättning (fornl 29). Området var 
skadat genom ledningsgrävning och odling. Endast 
stensättningen innehöll gravgömma.

I norra delen av stensättningen påträffades ett 
brandlager. Förutom brända ben (människa, häst

och hund) hittades järnspikar, järnnitar, en kors- 
formig fibula, del av fibula eller rembeslag av 
brons, hästbrodd, järnbleck med gångjärn, nål till 
remsölja (?), handtag av järn till spelbräde (?), spel
brickor av ben, fragment av tärningar, en glas
pärla, ett sandstensbryne, flintstycken, keramik
skärvor från minst två kärl, kol samt jämslagg.

Vid avbaningen återfanns en rest sten som för
svann vid schaktningsarbeten på 50-talet men som 
var känd år 1933 (Heilmans inventering). Strax 
sydväst om stensättningen fanns ytterligare två 
stenflisor som mycket väl kan ha varit resta. En del 
av de resta stenarna kan ha ingått i domarringar.

Fynd: se ovan 
Datering: yngre järnålder?

Södra Säm, Övergården 4:6, fornl 29 
Fältarbetsledare: Jörgen Streiffert

Undersökningen föranleddes av en vägomläggning, 
där ett röse kom att hamna i den planerade väg- 
sträckningen.

Ungefär 1/4 av det ursprungliga röset återstod, 
vilket uppskattades till ca 20 m i diameter. Av 
rösets höjd återstod endast ca 0,5 m. Rester av 
kantkedja påträffades i rösets sydöstra del. Röset 
var anlagt på en flack sydsluttning.

K.E. Sahlström undersökte delar av röset 1928. 
Härvid framkom keramik, bämstenspärlor, harts 
samt en bronsnål. Vid den nu aktuella undersök
ningen påträffades keramik, brända människoben 
samt ett flintavslag. Samtliga fynd framkom inom 
en smärre koncentration i rösets fyllning.

Fynd: keramik, brända ben, flintavslag 
Datering: bronsålder?

Västmanland

Köping, kv Drott 4-5 
Grävningsledare: Mats Mogren

På grund av planerad nybyggnation i kvarteret 
Drott 4-5, företogs en provundersökning i syfte 
att utröna om det fanns bevarade kulturlager i om-
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rådet och i så fall när dessa blivit avsatta. Under
sökningen visar att några medeltida kulturlager 
inte fanns bevarade, endast raseringslager från 
nyare tid. Massorna vilar på väldränerande åsgrus, 
varför eventuella avsatta lager kan ha försvunnit, 
men det är inte sannolikt att området legat inom 
den medeltida staden.

Fynd: - 
Datering: -

Östergötland

Askeby sn, Askeby m fl, fornl 87 och 88, 91 och 
96
Fältarbetsledare: Carin Claréus

Med anledning av att man skulle sätta ner ett antal 
nya kraftledningsstolpar utmed sträckan Stora 
Greby-Askeby, utfördes antikvariska kontroller 
vid de platser där registrerade fomlämningar 
fanns.

Sammanlagt grävdes 21 provschakt med en 
sammanlagd yta på 56 m2. Några anläggningar 
eller artefakter kunde inte iakttagas vid boplatser
na, fomlämningarna 91 och 96, inte heller invid 
gravfältet, fomlämning 87 eller vid området med 
röjningsrösen, fornlämning 88.

Fynd: -
Datering: järnålder

Bankekind sn. Svinstad 1:9, intill fornl 59 
Fältarbetsledare: Carin Claréus

I samband med nedläggande av ny högspännings- 
kabel grävdes under antikvarisk kontroll ett schakt 
mellan fomlämning 59, en stensättning och 
Bankekinds kyrka.

Schaktet grävdes över en nordväst-sydost gående 
moränrygg ungefär i öst-västlig riktning. På den 
plana ytan på moränryggens högsta punkt på
träffades boplatsindikationer, såsom stolphål och 
sot- och kollager. Strax nedanför moränryggen i 
nordost påträffades ytterligare ett stolphål samt två 
härdar. Anläggningarna hör troligen samman med

ett stort sot- och kollager som samtidigt påträffades 
ute på åkem, där ett nytt bostadsområde håller på 
att uppföras.

Några daterbara föremål framkom dock ej, varför 
datering av boplatsen är osäker.

Fynd: -
Datering: vikingatid?, före 1850

Bankekind, Svinstad 3:1 
Fältarbetsledare: Carin Claréus

1 samband med annan besiktning invid Banke- 
kinds kyrka påträffades i schaktväggarna omedel
bart nordost om kyrkan, ett mörkt lager som inne
höll sot och kol. Lagret, som var ca 0,15 m tjockt, 
låg ca 0,5 m under markytan omedelbart under ett 
myllinblandat lerlager och ovanpå rödbrun lera. 
Lagret sträckte sig över ett ca 40 x 70 m stort om
råde.

Vid provundersökningen grävdes dels schakt dels 
mindre provytor till en sammanlagd yta av 104 
m2.

Det mörka lagret hade en inblandning av lera, en
staka skörbrända stenar, bränd lera, samt enstaka 
obrända djurben. Några enskilda konstruktioner 
kunde inte iakttagas, men troligen hänger området 
samman med den boplats som påträffades nord
väst och norr om kyrkan.

Förutom det mörka området iakttogs två parallella 
dräneringsledningar bestående av kvistar, grenar 
och mindre urholkade smala trästammar. Dessa 
var nergrävda i leran, ca 0,9 m under den ur
sprungliga matjordsytan i ungefärlig öst-västlig 
riktning. Riktningen överensstämmer med de 
diken som finnas markerade på storskifteskartan 
från 1788. Utseendet överensstämmer samtidigt 
med vissa dräneringsledningar som finns i de 
medeltida stadslagren.

Fynd: -
Datering: vikingatid - före 1850

Landeryd sn, Blästad, intill fornl 214 och 215 
Fältarbetsledare: Per Gustafsson

Provundersökning föranledd av planerad bostads
bebyggelse vid Blästad gård. Området som är 
60 000 m2 stort, upptas av en gårdsanläggning med
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kringliggande trädgård/park samt åkermark. Delar 
av gårdsbebyggelsen omfattar byggnader vilka 
uppförts under 1700-talet (foml 215). Huvuddelen 
av området utgörs av lermark med små morän
ryggar. En av dessa omfattar en älvkvamsföre- 
komst (foml 214). Sammanlagt maskingrävdes 15 
provschakt, motsvarande 975 m2.

I anslutning till gårdsbebyggelsen förelåg tjocka 
myllager innehållande porslin, tegel, rödgods samt 
annat avfalls/rivningsmaterial från 1900-talet. En 
syllstensrad som kan vara äldre än 1700 - 
1800-talsbebyggelsen, framkom ca 20 m sydväst 
om mangårdsbyggnaden.

Omkring 100 m söder om älvkvarnslokalen i om
rådets nordöstra del framrensades en stensamling 
(rest av stensättning). Vidare provavtorvades en 
högliknande lämning belägen på krönet av en 
nordväst-sydöst orienterad moränrygg i norra 
delen av exploateringsområdet. Torvskiktet dolde 
en packning av stora stenar.

Fynd: porslin, keramik (rödgods)
Datering: nyare tid

Linköping, kv Absalon 17
Fältarbetsledare: Bent Syse, Marietta Douglas 
(Östergötlands länsmuseum)

Med anledning av en planerad exploatering inom 
kvarteret Absalon 17, utfördes en arkeologisk 
provundersökning i samarbete med Östergötlands 
länsmuseum. Inom det ca 2000 m2 stora området 
(nu parkeringsyta) lades sex provschakt ut. I ett av 
schakten framkom delar av en medeltida källare 
tillsammans med syllstensrader. I de övriga 
schakten fanns tidiga kalkstensflislager och 
humusblandad kulturjord. En stenläggning fram
kom också. Inom exploateringsområdet finns för
utom den påträffade källaren även indikering på 
en stenhusgrund som fortsätter på granntomten. 
Fynden bestod av keramikskärvor, fönsterglas och 
en bränd sammansatt dubbelkam av medeltida 
typ.

Fynd: dubbelkam, keramik 
Datering: medeltid - nyare tid

Linköping, kv Baggen 20, 21 och 27 
Fältarbetsledare: Bent Syse, Marietta Douglas 
(Östergötlands länsmuseum)

Med anledning av planerad exploatering inom 
kvarteret Baggen 20, 21 och 27 utfördes en arkeo
logisk provundersökning. Undersökningen genom
fördes i samarbete med Östergötlands läns
museum.

Inom en ca 6000 m2 stor yta (numera parkerings
plats) grävdes sju provschakt. Större delen av ytan 
uppvisade störningar och nergrävningar efter den 
senaste bebyggelsen. I schakten med begränsade 
störningar iakttogs ett humusblandat kulturjords- 
lager utan byggnadslämningar. Stratigrafin visade 
att avsättningar skett kontinuerligt under lång tid i 
form av odling, möjligen av typ bakgårdskaraktär. 
Denna odling kan ha skett från medeltiden och 
framåt. Humuslagrets tjocklek avtog mot nordväst.

Fynd: sentida keramik, kritpipsskaft och en skärva 
Siegburggods (1300/1400-tals typ)
Datering: medeltid - nyare tid

Linköping, kv Brevduvan 8-11 och 18 
Fältarbetsledare: Bent Syse, Marietta Douglas 
(Östergötlands länsmuseum)

Med anledning av planerad exploatering inom 
kvarteret Brevduvan 8-11 och 18 utfördes en 
arkeologisk provundersökning. Undersökningen 
utfördes i samarbete med Östergötlands läns
museum

Inom den ca 1500 m2 stora ostörda delen av 
exploateringsytan togs tio provschakt upp med 
maskin. I västra delen av kvarteret där ytan var 
som minst störd av tidigare bebyggelse påträffades 
lämningar (golvkonstruktioner, syllstensrader, kul
turlager) av medeltida karaktär. I ett av schakten 
framkom den äldre medeltida sträckningen av 
Klostergatan. Fynden var fä.

Fynd: 1600-talsmynt, bultlås, nyckel, kniv, krit
pipsskaft, keramik, läderfragment, benspill 
Datering: möjligen sent 1200-tal och framåt
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Norrköping, Vrinneviskogen, fornl 66 och 67 
Fältarbetsledare: Carin Claréus, Dagmar Hintze

Med anledning av vattenledningsdragning forbi 
fomlämningama 66 och 67 utfördes en antikvarisk 
kontroll och undersökning. Fomlämningama 66 
och 67 ingår i ett tidigare sammanhängande forn- 
lämningskomplex med gravfalt och enstaka sten- 
sättningar som sträcker sig längs Vrinneviskogens 
höjdrygg.

Söder om fomlämning 67 framkom 20 stolphål, 2 
härdar, 2 terrasseringar, 1 mörkfärgning, 1 grav 
samt en eventuell huskonstruktion typ grophus.

Fynd: kritpipsfragment, hästskofragment, flint
skrapa, krukskärva, brända ben och frö 
Datering: stenålder (?) och senare

Rystad sn, Tallboda, intill fornl 269 
Fältarbetsledare: Carin Claréus

1 samband med de arkeologiska undersökningar 
som ägde rum av fomlämningama i Tallboda- 
området 1980 - 81, lades dumpmassor och skräp 
invid fomlämning 269 norr om Gränsliden. Med 
anledning av uppsnyggning av området skulle 
dessa dumpmassor schaktas bort och den ur
sprungliga markytan fram.

I samband med schaktningen utfördes en antikva
risk kontroll invid fomlämning 269 för att kont
rollera att fornlämningen inte skadades när dump
massorna togs bort. Ett ca 350 m2 stort område 
kontrollerades omedelbart öster om en hästsko- 
formad bergsklack. Vid schaktningen framtogs den 
ursprungliga grässvålen och dumpmassorna lades 
på och intill den befintliga bullervallen som byggts 
utmed Gränsliden i norr.

Fynd: - 
Datering: -

Skänninge, kv Allhelgona
Fältarbetsledare: Carolina Andersson, Carin 
Claréus

I samband med kabelnedläggning för den nya 
transformatorstationen i kvarteret Allhelgona 
grävdes ca 250 m schakt i Flelgonagatan, Gull- 
ringsgatan, Stora Torget, Järntorgsgatan samt tvärs

över kvarteret Allhelgona under antikvarisk kont
roll. Flertalet av kabelschakten grävdes i gamla 
schakt.

I Flelgonagatan invid ett strävpelarfundament till 
Allhelgonakyrkan påträffades ett barnskelett i läge 
ca 0,6 m under nuvarande marknivå. 1 schaktet i 
övrigt fanns omrörda skelettdelar, vilket pekar på 
att delar av kyrkogården har legat där Flelgona
gatan nu ligger. Ett antal större stenar framkom 
också och har tolkats som rester av bogårdsmuren.

I hörnet Helgonagatan - Gullringsgatan på
träffades delar av en husgrund, med en härd i 
botten. I kulturlagret omedelbart ovanför härden 
återfanns en skärva av svartgods, typ All.

De övriga schakten innehöll i huvudsak omrörda 
eller sterila lager och nästan inga daterbara före
mål.

Fynd: keramik (svartgods - All, yngre rödgods), 
jämkniv, djurben, skelettdelar.
Datering: medeltid

Skänninge, Vadstenagatan 10 
Fältarbetsledare: Carin Claréus

1 samband med schaktning för lagning av servis
ledning utfördes en antikvarisk kontroll. Ur
sprungligen gällde schaktkontrollen endast gräv
ningen för servisen invid huset, en 1,3 x 1,4 m stor 
yta och ca 2 m djup, som grävdes för hand. Schak
tet utökades emellertid ut i gatan, till en längd av 
ca 7 m, 1 m brett och ca 2 m djupt. Denna sträcka 
grävdes med maskin.

I den första etappen intill huskroppen, bestod fyll
ningen av ett ca 0,8 m mörkt omrört lager, med in
slag av sand och mylla, samt enstaka krukskärvor, 
bl a en fot till en trefotsgryta av yngre rödgods, 
tegelflis och djurben. Under detta lager vidtog 
orörd sand och grus.

I schaktet i gatan framkom en äldre gatubelägg- 
ningar i form av 2 - 3 kullerstenslager i sand. 
Översta kullerstenslagret framkom ca 0,2 m under 
nuvarande gatunivå. Under kullerstenslagren 
fanns ett 0,4 m tjockt omrört lager, därunder vid
tog sand och grus.

Fynd: keramik (yngre rödgods), tegelflis och djur
ben
Datering: 1500 - 1600-tal, nyare tid.
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Siaka sn, Lilla Åby 4:3, fornl 49 
Fältarbetsledare: Carin Clärens

Med anledning av planerad bostadsbebyggelse 
inom tomt Lilla Åby 4:3 med registrerade resta 
stenar och rester av en eller två domarringar (fornl 
49), utfördes en provundersökning för att utröna 
om eventuellt fler anläggningar fanns inom 
tomten.

Tomtytan var ca 4800 m2 av dessa avtorvades och 
rensades delvis 550 m2. Inom hela ytan kunde 
grav- eller boplatsanläggningar konstateras. 
Sammanlagt påträffades genom provundersök
ningen ca 30 anläggningar. De utgjordes av resta 
stenar som inte ingick i någon domarring utan var 
enskilda anläggningar, samt av runda stensätt- 
ningar, stenpackningar, nedgrävningar och mörk
fargningar. I en nedgravning i nordvästra delen av 
tomten påträffades en röd glasflusspärla och 
brända ben.

Förutom mörkfargningarna som fanns mellan 
stenpackningarna, påträffades mörkfargningar i 
den sydöstra delen av tomten. Dessa kan möjligen 
tillhöra den boplats som samtidigt påträffades på 
den intilliggande tomten. Lilla Åby 3:11.

Trots en tät vegetation över hela tomten som för
svårade provundersökningen, kunde det dock kon
stateras att tomten till större delen utgörs av ett 
gravfalt och delar av en boplats. Fomlämningen 
är troligen en del av fornlämning 50, som är be
lägen ca 100 m nordväst om fornlämning 49. 
Enligt äldre uppgifter lär fornlämning 50 ha 
sträckt sig söderut och tangerat Lilla Åby 4:3.

Fynd: röd glasflusspärla, brända ben
Datering: romersk järnålder - folkvandringstid,
boplatsen odaterad

Siaka sn, Lilla Åby 3:11 
Fältarbetsledare: Carin Claréus

Med anledning av planerad bostadsbebyggelse 
inom tomterna Lilla Åby 3:11 omedelbart söder 
om fornlämning 49, Lilla Åby 4:3 och fornläm
ning 50:s ursprungliga utbredning, utfördes en 
provundersökning för att utröna om tomten inne
höll fomlämningar.

Hela tomtytan var ca 6000 m2, varav ca 620 m2 
framtogs och delvis rensades. Sammanlagt grävdes

tio schakt med maskin. På vissa områden ut
vidgades schakten till provytor.

I norra delen upptogs sju schakt. Under det 0,3 m 
tjocka matjordslagret framkom i fem av schakten 
boplatsindikationer i sanden. Anläggningarna ut
gjordes av stolphål, mörkfargningar, områden med 
bränd sand, en härd samt gropar. Sammanlagt på
träffades ett 40-tal anläggningar. Möjligen består 
boplatsen av två delar, en del belägen i den nord
västra delen av tomten och en i den nordöstra 
delen. Den senare sammanhänger med boplats
indikationer i form av mörkfargningar och stolp
hål som påträffades i norr inom tomten Lilla Åby 
4:3.

I södra delen av lilla Åby 3:11 grävdes tre schakt. I 
ett av schakten påträffades endast recent material 
från de växthus som tidigare stått på tomten. Där
emot påträffades i schaktet i sydost två obestäm
bara stensamlingar, ca 0,2 m under matjorden. 
Dessutom påträffades brända ben i ytan.

Fynd: - 
Datering: -

Söderköping, Drothemsgatan och kv Folkskolan 
Fältarbetsledare: LeifZerpe

Arkeologisk undersökning i samband med schakt- 
ning för dag- och farskvattenledningar i Drothems
gatan mellan Folkskolegränd och Linköpings- 
gatan. Grävsträckan uppdelades i 13 etapper som 
grävdes till ca 1,5 m djup, med undantag av en 
etapp (nr 5) som grävdes ner till bottenleran. 
Schaktbredden varierade mellan 1,4 och 1 m. De 
tjocka kulturlager som konstaterats i Vintervads- 
gatan och Folkskolegränd återfanns även i Drots- 
hemsgatan. Bottenleran framkom här ca 3,5 m 
under markytan. Fem gatuläggningar, grävdes 
fram i Drothemsgatan nordöstra del. Den yngsta 
låg endast 0,5 m under nuvarande marknivå. 1 det 
bottengrävda schaktet påträffades ytterligare tre 
gatuläggningar.

Fyndmaterialet var sen- och eftermedeltida. Etapp 
5 innehöll även äldre material.

En avsättning för en dagvattenbrunn grävdes 12 m 
in i kvarteret Folkskolan. En timrad brunn från 
1500- eller 1600-tal, en obestämd träkonstruktion 
och ett mindre antal nedslagna pålar påträffades. 1 
Drothemsgatan gjordes två korta avsättningar för
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dagvattenbrunnar, varvid gatubredden i dess äldre 
skeden kunde fastställas. På denna plats var den 
2,5 m.

Fynd: spikar, hästskor, keramik, läderskor 
Datering: 1500-tal och framåt.

Söderköping, kv Drotten och Linköpingsgatan 
Fältarbetsledare: Carin Claréus

På grund av vattenläckage i kvarteret Drotten, ut
fördes en antikvarisk kontroll i samband med byte 
av avloppsledningen. Schakten grävdes från fastig
heten kvarteret Drotten, ut i och längs Linköpings
gatan utmed kvarteret Folkskolan.

Inom kvarteret Drotten fanns endast omrörda 
lager samt i botten blålera. I gatusträckningen, på 
ca 1 m:s djup, framkom rester av en eller två knut
timrade byggnader som legat utmed dåvarande 
Linköpingsgatan. Mellan trärestema fanns feta 
kulturlager med trä flis och djurben. Byggnaderna 
låg omedelbart ovanför bottenleran (blålera).

I schaktväggen mot kvarteret Folkskolan i Lin
köpingsgatan fanns rester av en kraftig stengrund, 
troligen från en byggnad som revs när gamla Folk
skolan byggdes i början på 1900-talet.

I den motsatta schaktväggen syntes minst fyra 
olika gatunivåer, både med sten- och träbelägg
ningar. De sistnämnda har bestått av dels en ris
bädd och dels av en kavelbroläggning. Den under
sta, på ett djup av ca 1,8 m från nuvarande mark
yta, utgjordes av en stenbeläggning med trästockar 
över. Omedelbart under fanns blålera.

Fynd: djurben
Datering: medeltid och senare

Söderköping, kv Folkskolan 1 
Fältarbetsledare: Carin Claréus

En antikvarisk kontroll utfördes i samband med 
omläggning av dränering runt gamla skolhuset 
inom kvarteret Folkskolan 1. Cirka 1,8 m under 
nuvarande markyta framkom under omrörda fyll- 
nadslager medeltida kulturlager med bevarade 
konstruktioner. Skikt 1 innehöll rester av en eld
stad av mindre stenar liggande på ett tjockt ler
lager, samt rester av en timrad husvägg. Lagret var 
skadat av ett befintligt avlopp, ett nedlagt cement

rör som skadat några trästockar. Trävirket var del
vis brandskadat.

Skikt 2, innehöll rester av eldstaden samt timrade 
konstruktioner.

Skikt 3, innehöll botten av eldstaden med större 
stenar samt rester av en väggstock.

I skikt 4 framkom rester av en kavelbro, ca 2,50 m 
under nuvarande markyta. Dess totala bredd 
kunde inte bestämmas. Kavelbron ledde troligen 
vinkelrätt ner mot Vintervadsgatan. Under den fri
lagda änden på kavlama låg en kavelsyll (skikt 5). 
En återanvänd stolpe låg som stöd under kavel- 
brons mitt.

Under och utanför schaktet kvarligger de medel
tida kulturlagren. Kulturlagren var skadade av 
tidigare schaktningar utmed husväggarna och ca 
0,5 m in i schaktgropen.

Fynd: vidja till tunna, enstaka djurben 
Datering: medeltid

Söderköping, kv Folkskolan 
Fältarbetsledare: Carin Claréus

Med anledning av byte av en gammal servisledning 
utfördes en antikvarisk kontroll vid schaktningen 
från fd Vintervadsskolan till Vintervadsgatan. 
Schaktningen utfördes i en gammal rörgrav och 
anslöt till det schakt som grävdes tidigare 1986. 
På ett djup av 0,5 - 0,8 m under nuvarande mark
yta framkom orörda lager under ett omrört rase
ringslager. Ca 3,5 - 6 m från skolbyggnaden fanns 
tre tjocka brandlager med ler- och kulturlager 
mellan. Ca 1,6 m under markytan låg en syllstock 
som hade knäckts av senare tiders grundstenar. 
Under sylien fanns ett lerblandat kulturlager som 
fortsatte under det aktuella schaktdjupet.

Schaktets mellersta del var omrört av korsande 
vattenledningar. Det fanns dock ett fett kulturlager 
under markytan innehållande bl a djurben, kol och 
träflis. Även detta lager fortsatte under schakt
djupet.

Fynd: djurben
Datering: medeltid - nyare tid
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Söderköping, kv Folkskolan 
Fältarbetsledare: Carin Claréus

Med anledning av schaktning for en ny trans
formatorbyggnad utfördes en antikvarisk kontroll. 
Ett ca 2,8 x 3,8 m stort område maskingrävdes till 
ett djup av ca 0,8 - 1,0 m. Under myllagret fram
kom tegel och kalkbrukslager med inblandning av 
sot och kol. I sydvästra delen av schaktet, under 
det ovan angivna lagret, framkom ett brandlager 
med mycket kol. Detta lager fortsatte under 
schaktdjupet. I nordvästra delen var lagren om
rörda nertill schaktets botten. 1 hela östra schakt
sidan fanns fyllning av singel från tidigare schakt- 
ningar.

Fynd: keramik (yngre rödgods)
Datering: 1500- 1600-tal

Söderköping, Folkskolegatan 
Fältarbetsledare: Carin Claréus, LeifZerpe

Undersökningen utgör en fortsättning på den som 
inleddes i december 1985, med anledning av 
schaktningar för nya VA-ledningar i Folkskole
gatan. Ca 2,5 m tjocka kulturlager från i huvudsak 
1200- och 1300-talen påträffades. Kulturlagren 
innehöll flera nivåer och till gatan/gränden an
slutande bebyggelserester.

Fynd: brons-, läder- och benavfall från hantverk, 
keramik, hästskor, läderskor och enstaka träföre
mål.
Datering: 1200 - 1600-talen

Söderköping, kv Kanaljorden 1:1 
Fältarbetsledare: Bent Syse

Med anledning av planerad villabyggnation inom 
rubricerade kvarter utfördes en arkeologisk prov
undersökning. Under sentida kraftigt lerblandade 
fyllnadsmassor påträffades ett avsatt kulturlager. 
Ovanpå lagret fanns en risbädd samt enstaka 
stockar.

Fynd: stengods (CII: 1 - 2)
Datering: tidigast 1300-tal

Söderköping, kv Norrtull 
Fältarbetsledare: Carin Claréus

I samband med grävning för en spillvattenbrunn i 
kvarteret Norrtull, vilken skulle ansluta till en 
redan nerlagd servisledning från Breda gränd, ut
fördes en arkeologisk undersökning av ett schakt.

Under ett myllager framkom ett torrt kulturlager 
med inblandning av bebyggelserester i form av 
grundstenar. Under grundstenarna i ett något 
fetare kulturlager fanns ett plankgolv på ett djup 
av ca 1 m från nuvarande markyta. Omedelbart 
under plankgolvet framkom några tillspetsade 
käppar nerstuckna i den gulgrå sterila leran.

Fynd: keramik (rödgods, stengods)
Datering: senmedeltid och senare

Söderköping, Nybrogatan 
Fältarbetsledare: Bent Syse

I samband med vägförbättring i Nybrogatan iakt
togs kulturlager. Arbetet fick avbrytas för att 
senare återupptas under antikvarisk kontroll. Här
vid kunde lämningar efter en äldre kavelbro (gatu- 
sträckning) med intilliggande huskonstruktioner 
dokumenteras. Ett 50-tal fynd tillvaratogs. Kavel
bro som ligger i utkanten av den medeltida staden 
fanns endast i ett skikt som daterades till slutet av 
1200-talet/början av 1300-talet.

Fynd: sporre, kammar, keramik (BI gods)
Datering: 1200- 1300-tal

Söderköping, kv Pilgrimen 5 och 6 
Fältarbetsledare: LeifZerpe

Arkeologisk undersökning med anledning av ny
byggnation.

Högmedeltida kulturlager påträffades i den medel
tida stadens östra utkant. De innehöll bl a rester av 
en knuttimrad byggnad på krönet av en flack slutt
ning, ned mot den intilliggande Storåns södra 
strand. Byggnaden var orienterad efter de ur
sprungliga Nybro- och Skönbergagatoma samt ån. 
Grundstocken var anlagd direkt på marken, och 
träet var starkt förmultnat (furu), men två höm i 
byggnaden kunde konstateras, och två stockvarv 
var urskiljbara fastän kraftigt komprimerade.
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Byggnadens sydöstra knut var bevarad. Sydväggen 
var 5,3 m lång, men av den norra fanns inget be
varat. Väst- och östväggen kunde följas ca 5 m 
innan träet upphörde. Det är möjligt att grund
planen varit kvadratisk. Inuti byggnaden fanns 
härdar från tre olika byggnadsskeden på varandra 
men sinsemellan något förskjutna. Om grund
planen varit liksidig har härdplatsen legat centralt 
i rummet. Härdarna innehöll skörbränd sten som 
omgavs av rödbränd lera i olika nyanser. Den 
översta/yngsta härden innehöll dessutom tegel. 
Mellan härdnivåema fanns avsatta lager inne
hållande keramik från 1300 - 1400-tal samt djur- 
och fiskben.

Ovanpå den yngsta härden och norr om denna i 
anslutning till byggnadens förmodade nordvägg låg 
ett nittiotal bottenskållor från järnsmide. På en yta 
av 1,7 x 0,7 m låg de i en tät packning på upp till 
tre lager och med den konvexa sidan upp. Slaggen 
härrörde troligen från en eftermedeltida anlägg
ning. Bland skålloma påträffades ett mynt från 
1592.

Fynd: mynt, keramik
Datering: högmedeltid - nyare tid före 1850

Söderköping, kv Vintervadet samt Linköpings- 
vägen
Fältarbetsledare: Carin Claréus, LeifZerpe

Med anledning av en utbyggnad utfördes en prov
undersökning i två etapper, dels inom stg 48 - 49 
inom kvarteret Vintervadet och dels i Linköpings- 
vägen intill kvarteret.

Inom stg 48 - 49, söder om dåvarande Linköpings- 
vägens sträckning, grävdes två provgropar. Under
sökningsområdet var beläget utanför den kända 
medeltida stadens förmod- de begränsning i väster, 
inom den planerade exploateingsytans västra och 
östra del. Vid undersökningstillfället hade mark
beredning redan påbörjats, och lagerbilden kunde 
sålunda studeras närmare på flera punkter, utöver 
de båda provgroparna.

Enstaka recenta fynd av keramik och porslin på
träffades ytligt i provgroparna i troligen påförda 
lager. Huvuddelen av jorden utgjordes av mjälig 
lera med något mylla och inslag av enstaka små 
tegelErgade lerklumpar. Jorden tunnades ut åt 
väster.

Inom kvarteret Vintervadet grävdes en provgrop. 
Under den asfalterade gården fanns 0,75 m på
förda lager i form av krossgrus och sättsand på blå
lera. På gränsen mellan de påförda massorna och 
blåleran fanns spridda sot- och kolfragment, samt 
enstak bitar bränd lera.

I Linköpingsgatan framkom under lednignsschakt- 
ning minst tre olika gatunivåer. Endast en mindre 
del återstod utmed kvarteret Vintervadet, på grund 
av tidigare arbeten i gatan.

Gatunivån schaktades ned ca 0,75 m, på grund av 
utbyggnaden. Här påträffades en övre gatunivå 
med jämnstora kullerstenar. Mellan denna och 
underliggande gatunivåer fanns lager innehållande 
lera, träflis, mylla och sand. Den mellersta gatu
nivån utgjordes också av kullerstenar av något 
varierande storlek, samt pinnar och kvistar mellan 
stenarna. Den understa gatunivån bestod av en ris
bädd (med synliga tallbarr) med inblandning av 
stenar. Över blåleran fanns ett tunt lager med trä
flis, bränd lera, tegelflis, mylla och sand.

Fynd: -
Datering: åtminstone den understa gatunivån är 
medeltid

Söderköping, Ågatan 
Fältarbetsledare: Carin Claréus

I samband med byte av VA-ledningar i Ågatan, 
sträckan Hamngatan - Breda gränd, utfördes en 
antikvarisk kontroll samt en arkeologisk undersök
ning. Schaktet grävdes i ett tidigare schakt, 
parallellt med den kulverterade Lillån. Förutom 
det långa schaktet grävdes servisschakt och 
brunnsschakt.

Utmed kv Forseman kunde bebyggelselämningar, 
såsom husknutar, plankgolv, syllar, syllstenar och 
lergolv iakttagas, liksom kulturlager med inslag av 
gödsel, träflis, krukskärvor, djurben och enstaka 
läderfragment m.m. 1 nivå med den gamla av
loppsledningen, på ett djup av ca 2 m, påträffades 
kavelbrorester från den medeltida gränden eller 
gatan som gått mellan bebyggelsen och Lillån.

Utmed Lillån kunde man iakttaga vertikala och 
horisontella pålar samt trävirke från bryggor 
och/eller bodar som funnits invid ån. Endast i 
västra delen av schaktet, schaktade man ned till 
eller under steril nivå, som utgjordes av blålera.

383



För övrigt schaktades endast ner till de gamla led
ningarna, under dessa fortsatte kulturlager.

I brunnsschaktet, som grävdes i hörnet i Ågatan- 
Hamngatan, framkom fyra gatubeläggningar, tre 
kavelbroar och en stenläggning. Gatubeläggningar- 
na pekade på samma sträckning för Hamngatan 
under medeltiden som gatan har nu. Mellan de 
olika gatubeläggningama påträffades ett relativt 
litet fyndmaterial.

Fynd: tärning av ben eller horn, ett beslag av horn 
med koncentriska cirklar och bronsnitar, benkam, 
keramik (lergods och stengods), djurben m.m. 
Datering: medeltid

Vadstena, kv Helgeandsgården 
Fältarbetsledare: Anders Broberg

Provundersökningen ägde rum med anledning av 
projekterad nybyggnation på den aktuella tomten. 
Två provschakt togs upp med avsikt att konstatera 
eventuella medeltida kulturlager. Recenta fyll- 
nadslager avlägsnades med maskin varefter de 
äldre kulturlagren handgrävdes. Schakt A lades 
parallellt med Flelgeandsgatan, på platsen för den 
fd biografen Regina och schakt B lades parallellt 
med Knivsmedsgatan.

Provundersökningen visar att de medeltida kultur
lagren uppträder redan på ett djup av 0,5 m under 
nuvarande gatunivå och har en tjocklek om 0,8 - 
1,5 m. I schakt A påträffades slakt- och hushålls
avfall samt keramik, läder och glas. Lagerkarak
tären i schakt B samt tillvaratagna artefakter an
tyder att ytan längs Knivsmedsgatan kan ha upp
tagits av Helgeandshuskomplexets fähus- och stall
del.

Fynd: glas, keramik, läder, slakt- och hushålls
avfall
Datering: medeltid

Vadstena, Lasarettsgatan 
Fältarbetsledare: Nils-Gustaf Nydolf

Anledningen till undersökningen var att vattenrör 
skulle läggas ned i gatan vid klosteranläggningen 
i området mellan klostret och Vätternstranden. 
Schaktet följde delvis äldre rörledningar.

Lagerbilden bestod nästan uteslutande av påförda 
lager, utfyllnad och raseringslager. På steril botten, 
som utgjordes av lera, fanns ett tunt sandlager med 
svallade tegelfragment, som torde kunna härröra 
från gården som föregick klostret. De följande 
lagren bestod huvudsakligen av jord och sand i 
olika blandningar, så gott som uteslutande med in
blandning av tegelkross. Ca 80 meter nordnordväst 
om kyrkan fanns ett mäktigt lager kalkstenskross 
med fragment av bearbetade stenar av samma typ 
som i kyrkan, dvs byggnadsavfall. Några högre 
liggande (yngre) kullerstensnivåer fanns i områdets 
södra del.

Konstruktioner: schaktet skar genom, (från söder 
räknat) kanalen till Karpdammen. Grundmurarna 
till munkarnas Prevetgång, grunden till ”Krigs- 
manshusets tvätthus”, vilket dock torde vara från 
klostrets användningstid samt grundmur(-ar) till 
nunnornas Prevetgång.

Fynd: koppar(?)-’’bytta”, keramik, ben 
Datering: 1400-tal och senare

Vadstena, intill Lilla Hamnmagasinet 
Fältarbetsledare: Carin Claréus

I samband med nedläggning av ny VA-ledning in
vid Lilla Hamnmagasinet, mellan Järnvägsgatan 
och slottets södra vallgrav, utfördes en antikvarisk 
kontroll.

Schaktet var 66 meter långt, ca 1 meter brett och 
1,60 - 2 meter djupt. I östra delen anslöts den nya 
vattenledningen till en befintlig. Servisschaktet, 
som utgick vinkelrätt mot Lilla Hamnmagasinet, 
anslöts till en befintlig kulvert. Inga kulturlager 
kunde iakttagas.

Vid schaktningen utmed Lilla Hamnmagasinet 
togs de gamla jämvägssyllarna bort. Många av 
dessa återanvändes som fyllning vid igenläggning- 
en av schaktet.

Fynd: - 
Datering: -

Vadstena, kv Munkträdgården 1 
Fältarbetsledare: Anders Broberg

En antikvarisk kontroll utfördes med anledning av 
VA-schaktningar inom fastigheten. Vid schakt-
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ningen konstaterades att stora delar av schakt
området skadats i samband med såväl tidigare som 
senare ledningsgrävningar.

Inom ett par begränsade ytor påträffades dock en 
orörd stratigrafi varvid det bl a kunde noteras, att 
de äldre, sannolikt medeltida kulturlagren, upp
trädde redan 0,3 m under nuvarande markyta. De 
äldre kulturlagren utgjordes i huvudsak av för- 
multnad trä flis med inslag av djurben. De ur
sprungligen avsatta kulturlagren föreföll att sekun
därt ha omrörts i samband med odling.

Fynd: djurben
Datering: sannolikt medeltid

Vadstena, kv Sjögården 1 
Fältarbetsledare: Carin Claréus

Inom en yta av ca 100 m2, som skulle bebyggas 
med ett bostadshus på platta upptogs två prov
gropar.

Ytan har tidigare varit bebyggd med två mindre 
byggnader, varför de övre lagren bestod av rase- 
ringsmassor.

I provgrop 1, som grävdes i norra delen av tomten, 
påträffades ca 0,75 m under nuvarande markyta 
rester av en brygga eller liknande. Mellan och 
under träresterna fanns mycket djurben och svallat 
tegel samt keramik. Byggrestema låg i nivå med 
Vätterns yta.

I provgrop 2, i tomtens södra del, påträffades trä
rester i två skikt. Det övre låg ca 0,9 m under nu
varande markyta, i nivå med vattenytan. Det 
undre skiktet låg ca 0,15 m under nuvarande 
markyta. Träresterna låg i samma riktning som de 
i provgrop 1. De utgjorde troligen rester av en 
brygga, bod eller dylikt. Omedelbart över det övre 
träskiktet fanns ett brandlager. Mellan och under 
t räresterna fanns djurben, svallat tegel och 
keramik.

Fynd: djurben
Datering: keramik 1500 - 1600-tal

Vadstena, Strågatan 
Fältarbetsledare: Åsa Svedberg

Med anledning av schaktning för VA-ledningar ut

fördes en antikvarisk kontroll i Strågatan (mellan 
Fyllagatan och Gräsgatan). Området ligger i den 
östra delen av det medeltida Vadstena, ca 50 m 
sydväst om Biskopshuset.

Ett 23 m långt, 2,5 m brett och 2,5 - 2,9 m djupt- 
schakt upptogs. I schaktets vardera ände grävdes 
ett vinkelställt ca 3 m långt och bredare schakt för 
VA-brunnar. Tydliga kulturlager noterades utmed 
schaktets hela längd ned till ett djup av 0,7 - 0,9 m 
under gatan. Två tydliga horisonter, klart åtskilda 
av mellanliggande sand/gruslager och rikligt sten- 
bemängd grus/lera, möjligen en gränd, urskiljdes. 1 
botten fanns ett upp till 0,3 m tjockt djurbensbe- 
mängt kulturlager, med en brandlins och spridda 
trärester. En brandhorisont och lite trärester fanns 
även i de övre kulturlagren som låg endast 0,2 - 
0,3 m under gatuplanet.

Fynd: djurben 
Datering: senmedeltid?

Vadstena, Torggatan 
Fältarbetsledare: Carin Claréus

I samband med att gatubeläggningen på Torggatan 
skulle bytas ut, schaktades gatunivån ner och två 
nya servisschakt grävdes.

Gatan schaktades ner ca 0,5 m, från Sjögatan upp 
till Klostergatan/Stora torget. Botten utgjordes av 
ett ca 0,10 m tjockt mörkt omrört kulturlager, 
innehållande bl a obrända djurben, tegelskärvor, 
delar av läderbitar, rester av en sko, keramik 
(yngre rödgods) kritpipsskaft m.m.

I anslutning till en befintlig avloppsbrunn schak
tades för två nya serviser. Det ena servisschaktet 
grävdes in mot kvarteret Munken på östra sidan av 
gatan. Det andra schaktet grävdes in mot kvarteret 
Väpnaren på västra sidan om gatan. Båda servis
schakten var störda av tidigare ingrepp.

Endast mindre delar av ett orört kulturlager på
träffades. I kulturlagret, som var svart och fett, 
fanns djurben, inslag av gödsel och lite trärester. 
Under detta fanns blålera.

Fynd: keramik (yngre rödgods), kritpipsskaft, 
läder, djurben
Datering: medeltid? - 1700-tal
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Vist sn, Norrberga, fornl 18 
Fältarbetsledare: Carin Claréus

Med anledning av planerad nybebyggelse inom 
Norrberga, utfördes en provundersökning för att 
konstatera huruvida fler fornlämningar fanns inom 
området, fomlämning 18 (registrerad som två sten- 
sättningar varav en osäker).

Sammanlagd exploateringsyta var 62000 m2. Av 
dessa provundersöktes ca 1360 m2 genom 16 prov
schakt, i huvudsak upptagna i områdets östra och 
norra delar.

1 östra delen påträffades två ytor med lämningar, 
dels i nordost, dels i anslutning till fomlämning 18. 
I nordöstra delen påträffades boplatsindikationer, 
bl a en härd, sot- och kolfläckar samt mörkförg- 
ningar. Vid fomlämning 18 påträffades ytterligare 
stensättningar, vilket visar att fomlämningen ut
görs av ett gravElt beläget, på två mindre 
parallella bergsklackar. Mellan dessa fanns en plan 
yta med boplatsindikationer, såsom stolphål?, 
mörkförgningar samt sot- och kolområden.

Även i sydöstra delen av exploateringsområdet 
påträffades boplatsindikationer, med bl a mörk- 
färgningar, sot och kol.

Fynd: -
Datering: förhistorisk tid

Vreta klosters sn, Kungsbro, intill fornl 43 
Fältarbetsledare: Carin Claréus

Med anledning av uppförandet av en ny samlings
lokal och parkeringsplats omedelbart söder om 
fomlämning 43, gjordes en provundersökning 
inom det berörda området.

Sammanlagt grävdes 8 schakt med maskin. 
Omedelbart under matjordslagret framkom i sex 
av schakten boplatsindikationer, såsom stolphål 
med eller utan stenskoning, mörkförgningar, om
råden med sot, kol och skärvstenar samt nedgräv- 
ningar med brända ben. Nedgrävningama och 
vissa stensamlingar är förmodligen gravanlägg
ningar som kan hänga samman med fomlämning 
43,

Två schakt innehöll inte några boplatsrester. Det 
ena som låg i sydöstra delen av undersökningsom
rådet och innehöll ett påfört lager av grus över ett 
tjockt myllalager. Därunder vidtog blålera. Det 
andra schaktet var stört av en gammal väg.

Fynd: brända ben 
Datering: förhistorisk tid
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Arkeologiska undersökningar 
utförda av RAGU

Gotland

Akebäcks sn, Glammunds 1:2
Fältarbetsledare: Ann-Marie Pettersson, Majvor
Östergren

Undersökningen ägde rum med anledning av att 
myntfynd i en åker inrapporterats till RAGU. Vid 
den efterföljande undersökningen konstaterades att 
det på platsen fanns två upplöjda silvermynt
skatter belägna inom ett boplatsområde. Trots att 
de varit placerade på endast ca 13 m avstånd från 
varandra och var kringplöjda flera gånger kunder 
ändå de spridda mynten med stor säkerhet tillföras 
respektive skatt. Undersökningen genomfördes 
med hjälp av metalldetektor.

Kring skattfyndplats I undersöktes hela matjords- 
lagret på en yta av 36 m2. Av denna skatt tillvara
togs 1048 hela eller delar av mynt och 22 stycken 
av bitsilver utspridda över ett ca 25 x 10 m stort 
område. Skatten hade förvarats i en ask av näver 
(endast ett stycke av botten återstod). Mynten är 
från följande länder: Tyskland, England, Arab
länderna, Skandinavien, Danmark, Irland, Italien 
och Bysantinska riket. Skatt 1 dateras till efter 
1044.

På skattfyndplats II påträffades 716 hela eller delar 
av mynt, 2 armbyglar, 1 ringspänne, 1 fingerring 
och 31 stycken av bitsilver. Även denna skatt var 
placerad i en ask av näver. En betydligt större del 
av själva skattgömman var bevarad intakt. Mynten 
var trots detta spridda över ett ca 20 x 15 m stort 
område. Kring skattgömman undersöktes en yta 
på 28 m2 ned till den ”sterila” botten. Skatt II 
dateras till efter 1024. Mynten kommer från föl
jande länder: Tyskland, England, Skandinavien, 
Arabländema, Böhmen, Irland, Sverige och 
Bysantinska riket. Fyra av mynten är präglade för 
Olof Skötkonung.

Inom området påträffades mängder av fynd som

indikerar att skatterna nedlagts i eller i nära an
slutning till byggnader. Dessa fynd utgjordes av 
bl a härdar, mängder av bränd lera, brända och 
obrända ben, slagg, fragment av bearbetad sand- 
och kalksten, fragment av ringspännen, pärlor, 
kamfragment, krukskärvor, bronsbeslag, brons
smältor och -bleck, knivar, nit och glasbitar.

Fynd: mynt m.m. (se ovan)
Datering: vikingatid

Bro sn, Duss 1:3
Fältarbetsledare: Anna-Lena Gerdin

I samband med ombyggnad av en lada påträffades 
skärvsten och mörkfargad jord. Vid den arkeolo
giska undersökning som genomfördes framkom sex 
gropar med skärvsten, i kol/sotblandad jord. 
Groparna ingår i ett stort system av liknande 
”härdgropar”, ”kokgropar”. De undersökta 
groparna var runda, ca 1,8 m i diam och 0,3 - 0,4 
m djupa. De innehöll inga daterande fynd.

Fynd: - 
Datering: -

Gammelgarns sn, Rommunds 1:13 
Fältarbetsledare: Anna-Lena Gerdin

Vid gjutning av fundament för staketstolpar 
träffade markägaren på kantställda kalkstensflisor. 
Vid den arkeologiska undersökning som detta för
anledde, visade det sig att kalkstensflisorna ut
gjorde delar av två hällkistor med brandbegrav
ningar från folkvandringstid. Den ena hällkistan, 
0,6 x 0,8 m, innehöll obrända djurben, ett männi- 
skokranium, brända ben, kamtänder, försmält glas 
och stämpelornerad keramik. Den andra häll
kistan, 0,7 x 0,8 m, innehöll en stor mängd brända
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ben, delar till en kam, en sölja samt några brons
beslag.

Fynd: bronsbeslag, keramik, glas, sölja, kamfrag
ment, obrända och brända ben 
Datering: folkvandringstid

Gothems sn, Prästgården 
Fältarbetsledare: Nils-Gustaf Nydolf

Antikvarisk kontroll av en 120 m lång maskin- 
schaktad rörgrav. Gothems prästgård är av medel
tida ursprung. Medeltida murverk finns kvar i 
källaren. Den företagna schaktningen passerade 
platsen för en lada, byggd 1763. Av denna fanns 
inga spår. Några andra konstruktioner konstate
rades inte heller. Stratigrafin består av ett lager 
matjord på sterilt grus. Spridda fynd framkom i 
jordlagret (ungefar vid platsen för ladan).

Fynd: keramik (polykromt med hemringsdekor),
kritpipsskaft
Datering: -

Grötlingbo sn. Uddvide 
Fältarbetsledare: Peter Manneke

1 samband med sandstensbrytning på den södra 
delen av det stora gravfaltet Uddvide vid Bars- 
haldershed undersöktes 1986 ytterligare ett 20-tal 
gravar. Anläggningarna varierade kraftigt vad 
gäller konstruktionsdetaljer och storlek. Sida vid 
sida låg mycket omsorgsfullt anlagda gravar med 
selektivt använda stensorter och iögonfallande 
detaljer samt enkla gravanläggningar bestående av 
oformliga stenhögar. De flesta anläggningarna 
innehöll en eller flera kistkonstruktioner med 
brända ben. Flertalet gravar var plundrade och 
hade mer eller mindre omfattande skador i de 
centrala delarna.

Den mest omsorgsfullt gjorda graven var en ca 7,5 
m stor anläggning med stensträngar. Graven be
stod av ett närmast runt centralröse av sandsten 
och gråsten med kantkedja av sandsten och två 
rektangulära mindre kistor av sandstensblock 
liggande i N-S. Bägge kistorna var plundrade. Ca 1 
- 1,5 utanför centralröset löpte en rund och 0,5 m 
bred läggning av tunna sandstensflisor och 
-plattor. I utrymmet mellan centralröset och den 
yttre fri läggningen hade gravläggningarna lagt 4-8

cm stora stenar i täta rader i ett fascinerande 
mönster eller mosaik.

Fynd: keramik, sölja och spänne av brons, brända 
ben
Datering: 300 - 400 e Kr

Levide sn, Hallbåter 1:2, Pejnarve 1:59 
Fältarbetsledare: Anna-Lena Ger din

Backänget och Solsänget i Levide/Sproge inne
håller många fornlämningar, bl a tio husgrunder, 
hägnadssystem och gravar. Där finns också en lång 
vall, vars förekomst utgjorde underlag för följande 
frågeställningar: vad består vallen av, vallens ålder, 
vallens funktion/tillkomstsätt, vallens förhållande 
till det fomlämningsrika området i sin helhet.

Vallen består av skärvsten i kol/sotblandad jord. 
Den är 210 m lång, 7 - 8 m bred och når en högsta 
höjd av 0,7 m. Vallens ålder är svår att avgöra. 
Inga daterande fynd. Prover är inlämnade för 04- 
analyser men ännu ej klara. Tolkningar som rör 
vallens funktion/tillkomstsätt och förhållande till 
omgivningarna kommer att redovisas senare.

Fynd: - 
Datering: -

Norrlanda sn, Björke 3:1 
Fältarbetsledare: Malin Lindqvist

1 samband med nyodlingsarbeten har delar av två 
vastar borttagits under antikvarisk kontroll. 
Vastarna var påförda stora mängder (10 m3) röj- 
ningssten varvid en regelrätt arkeologisk undersök
ning med angivna resurser ej kunde utföras. Under 
den västra vasten framkom kol för C 14-datering. 
Den östra vasten bestod av två parallella vastar 
som bildade en fagata. Denna fortsätter i skogs
partiet sydsydost om åkern (ej markerad på ekono
miska kartan). En maisten påträffades i kanten till 
änget.

Fynd: maisten 
Datering: -
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Den mest omsorgsfullt gjorda graven i Uddvide. Mellan centralröset och kant
kedjan låg små stenar i täta rader i ett fascinerande mönster eller mosaik.
Foto P Manneke.
The most carefully constructed grave at Uddvide. Between the central cairn and 
the kerb small stones were laid close together in a fascinating pattern or mosaic.
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Näs sn, Bygdegården 
Fältarbetsledare: Nils-Gustaf Nydolf

1 samband med tillbyggnad på västsidan av gamla 
skolhuset (nuvarande bygdegården) företogs en 
antikvarisk kontroll av schaktningsarbetet. Över
vakningen föranleddes av en kartuppgift från 
mitten av 1800-talet, som anger att det på platsen 
för skolhuset, ”fordom (funnits) ett kastell”. I 
markytan syntes inga spår av äldre bebyggelseläm
ningar.

Vid maskinschaktningen frilädes ett hörn av en 
kraftig stengrund. Hörnet är rätvinkligt och sidor
na är raka och är synliga till en längd av ca 3 
respektive 5,5 meter. Resten av grunden torde 
kvarligga under skolhuset.

Grunden består av stora gråstenar i en enkel rad i 
ett skift. Hela den inneslutna ytan är fylld med 
större och mindre sandstenar, respektive kalk
stenar. Grunden framträdde omedelbart under nu
varande markyta och var lagd på steril mark, be
stående av lerblandad sand. Fyllningen i schaktet 
bestod endast av matjord. Inga kulturlager eller 
fynd.

Den nya tillbyggnaden byggs på torpargrund, var
vid den framtagna stengrunden kommer att inne
slutas i denna och kvarligger orörd.

Fynd: - 
Datering: -

Sanda sn, Hemmungs 1:7, fornl 42 
Fältarbetsledare: Gunilla Wickman-Nydolf

På grund av skador uppkomna vid timmertran- 
sportering undersöktes fornlämningen i två om
gångar, 1983 och 1986. Röset med en diam på 14 
m, hade en yttre krets av gråstenar. Före undersök
ningen återstod 2-3 lager av stenpackningen. 
Botten lagret bestod av stora gråstenar. Rösets 
centrum markerades av mot mitten lutande stenar. 
1 stenpackningens södra del påträffades fyra sekun
därbegravningar med brända ben, och i en kera
mik. I anläggningens sydvästra del påträffades en 
nedgravning. Den var ca 1 x 3 m stor, orienterad i 
öst-väst och täckt med större och mindre grå
stenar. Under stenarna påträffades delar av skelett 
från minst åtta individer. Benen var mycket frag
mentariska och omrörda. Två av skeletten låg med 
huvudet i öster och ansiktet vänt mot söder. Bland

skeletten påträffades ett genomborrat hänge, flera 
flintredskap, en bennål, en borrkäma till en yxa 
och en liten bergartsyxa. I anläggningens botten
grus påträffades en hel del flintavslag, mest av 
ordovisisk flinta, som fanns att tillgå på Gotland. 
Detta kan eventuellt vara rester av ett boplatslager.

Fynd: hänge, flintredskap, bennål, borrkäma till 
yxa, bergartsyxa 
Datering: senneolitisk tid

Sjonhems sn, Sjonhems kyrka 
Fältarbetsledare: Nils-Gustaf Nydolf

Schaktningskontroll vid Sjonhems kyrka i sam
band med kabeldragning och anläggning av åsk
ledare samt dagvattenledning. Åskledarschaktet 
gick runt hela kyrkan ca 1,6 m från kyrkväggen. 
Schaktningen övervakades endast på kyrkans 
norra och östra sida. Inga gravar eller konstruk
tioner påträffades.

På kyrkans norra sida grävdes schakt för dag
vattenledningar. Ett mindre antal gravstenar står 
här efter vilka schakten avpassades.

Inget av antikvariskt intresse framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Tofta sn, Tofta skjutfält 1:2 
Fältarbetsledare: Gunilla Wickman-Nydolf

I samband med dragning av elkablar på Tofta 
skjutfalt, maskingrävdes ett 210 m långt och 1,5 m 
brett schakt. Schaktet tangerade ett gravfalt (RAÄ 
171), varvid två skelettgravar som saknade marke
ring i markytan skadades.

I den ena graven fanns endast underbenen och 
fötterna i ursprungligt läge. Skelettet var orienterat 
i sydost-nordväst, med huvudet i sydost. Resten av 
skelettet återfanns i en schakthög, som sållades. 
Därvid påträffades bl a ett ringspänne, kniv, sölja, 
spik, sentida keramik och fajans.

Den andra graven låg ca 21 m nordnordost om den 
första. På grund av schaktningen återstod endast 
en triangelformad nedgravning, som begränsades 
av kantställda gråstenar. I nedgravningen på
träffades enstaka benfragment och en pärla av
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bränd lera. Vid sållning av schakthögen på
träffades ytterligare enstaka benfragment. Gravar
na kan dateras till vikingatid.

Ett stolphål, bestående av tre kantställda gråstenar 
påträffades 0,6 m sydsydväst om den första graven. 
Stolphålet låg mycket ytligt och är förmodligen 
sentida.

Fynd: ringspänne, kniv, sölja, spik, keramik, fajans 
Datering: vikingatid

Valls sn, Valls kyrka 
Fältarbetsledare: Eric Swanström

Den antikvariska kontrollen föranleddes av ned
läggande av dräneringsrör för regnvatten. Norr och 
söder om kyrkobyggnaden grävdes parallellt med 
denna ett 0,5 m brett och 0,4 - 0,6 m djupt schakt. 
1 schaktet påträffades gravläggningar orienterade i 
väst-östlig riktning. Några föremål i anslutning till 
gravläggningarna kunde ej konstateras. Markstruk
turen i området utgjordes av lerjord.

Fynd: - 
Datering: -

Vallstena sn, Vallstena kyrka 
Fältarbetsledare: Eric Swanström

Undersökningen föranleddes av en 22 x 88 m stor 
utvidgning av kyrkogården åt väster. Området 
rund Vallstena kyrka är rikt på förhistoriska läm
ningar, därför avtorvades en ca 22 x 50 m stor yta 
med traktorgrävare. Efter avtorvningen kunde inte 
någon typ av förhistorisk aktivitet på platsen kon
stateras.

Fynd: - 
Datering: -

Visby, Annelund, fornl 8
Fältarbetsledare: Monica Wennersten, Ann-Marie 
Pettersson

Undersökningen av gravfaltets äldsta anläggning, 
ett ca 17 m stort, lågt rose fortsatte 1986. Dess pri- 
märgrav, en hällkista undersöktes redan 1955 och 
dateras till sen stenålder. Rösets botten frilädes 
samt det understa lagret av den kalkstensmur, som

löper I - 2 m innaför kantkedjan. Den stora 
mängd brända och obrända ben, som påträffats 
spridd över en stor del av graven fortsatte på några 
ställen ända ner i bottenlagret. En hel del stör
ningar och skador i stenpackningen och i muren 
indikerar flera sekundära anläggningar, ofta svåra 
att avgränsa från varandra. Särskilt komplicerad 
var anläggningens S-del där det mellan mur och 
kantkedja fanns ett starkt inslag av kalkstensflisor 
och söndervittrat kalkstensmaterial samt kraftiga 
benkoncentrationer. I SÖ-delen av muren fanns en 
liten, söndervittrad kistkonstruktion av kalksten, 
som förutom en mycket stor mängd brända ben 
innehöll en fingerring och några fragment av 
brons, en hel del hartstätning samt ornerad kera
mik med datering: sen mellersta bronsålder.

Hur röset har anlagts är inte helt klart - en kom
pletterande, mindre undersökning runt kantkedjan 
i S-delen måste göras våren 1987. Sannolikt har 
röset byggts ut i samband med någon sekundär be
gravning och rösets kantkedja av mycket stora 
gråstenar har anlagts senare än centralröset med 
dess hällkista.

Omfattande mark- och återställningsarbeten före
togs på olika delar av området. Hela gravfaltet röj
des och brändes av under våren för att dels möj
liggöra en bättre återväxt och dels göra gravfaltet 
mer överskådligt för besökare.

Med utgångspunkt från en omfattande fosfat
kartering gjordes under hösten 1986 provunder
sökningar i syfte att lokalisera den med järnålders- 
gravfaltet samtida boplatsen.

Inga säkra spår av förhistorisk verksamhet på
träffades med undantag från en krukskärva av för
historisk karaktär och ett antal s k knackstenar. 
Däremot framkom rätt stora mängder avfall av 
medeltida och senare datum. Förekomsten av en 
del obearbetad flinta skall sannolikt ses som 
”naturlig”.

Fynd: fingerring och fragment av brons, keramik 
med omering, hartstätning, brända, obrända ben. 
Datering: yngre stenålder - mellersta bronsålder
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Annelund, gravfältets äldsta anläggning ett lågt röse. På bilden rosets botten 
med hällkista, kalkstensmur och kantkedja. Foto M Wennersten.
The bottom of the oldest cairn with chest limestone slabs and kerb.

Visby, kv Apein, Palissaderna 
Fältarbetsledare: Nils-Gustaf Nydolf

Ett 70 m långt dagvattenschakt grävdes från Åker- 
manska stiftelsen (kv Apein) vid Palissadgatan, till 
ett naturligt vattendrag. Platsen är belägen ca 100 
m söder om Visborgs slott i terrasserad sluttning 
mot sjön. Vissa formationer i topografin kunde 
misstänkas vara icke naturliga, varför schaktnings- 
arbetet övervakades.

Under ett nästan metertjockt lager av grov jord 
med kalkstensinslag framkom fast berg, som helt 
följde den naturliga markprofilen. Inga fynd eller 
spår av mänsklig verksamhet framkom. Mark
strukturen i området kan därmed betraktas som 
naturlig.

Fynd: - 
Datering: -

Visby, kv Berget 23 
Fältarbetsledare: Eric Swanström

Undersökningen var föranledd av anläggandet av 
en sopbod. De överst liggande jordlagren var på
förda i samband med de större markarbeten som 
genomfördes i området under 1800 - 1900-tal. 1,2 
m under nuvarande markytan framkom ett lager 
klappersten med ett rikligt inslag av djurben och 
enstaka skärvor grovmagrat svartgods. Lagret är 
påfört. Under detta fanns en yta av kalkstenar och 
sand. Lagret är påfört och sannolikt tänkt som en 
yta för någon form av aktivitet. Därefter vidtog ett 
jordigt sandlager med inslag av kol och eldpå- 
verkad kalksten.

Fynd: keramik (svartgods), djurben 
Datering: medeltid
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Visby, kv Berget 23 
Fältarbetsledare: Eric Swanström

Vid undersökningen av kvarteret Berget 23 etapp 
II sänktes marknivån i det berörda området med ca 
1,7 m dvs ner till ursprunglig marknivå. Det av
schaktade materialet i detta område bestod av 
under senare tid påfört material, jfr kv Berget 23 
etapp I (1985). Vid undersökningen framkom 
södra delen av den stenbyggnad som påträffades 
vid etapp I. Det kunde konstateras att byggnaden 
haft minst ett fönster placerat strax ovanför den 
ursprunliga marknivån. I byggnadens sydöstra 
hörn fanns en liten nisch av kantställda kalkstens- 
flisor med två snedställda flisor som överdel. Golv
nivån i detta område kunde ej tas fram då rasrisk 
förelåg och schaktet var mycket trångt. Fyllningen 
i byggnaden utgjordes av kalkbruk och kalksten.

Vissa delar av området kunde ej undersökas vid 
detta tillfälle då detta skulle ha inneburit att in
farten till byggnadsarbetsplatsen grävts upp.

Fynd: -
Datering: 1200-tal

Visby, kv Berget 23 
Fältarbetsledare: Eric Swanström

I samband med nyproduktion längs med T rapp
gränd utfördes en arkeologisk undersökning. 
Marknivån i det berörda området sänktes till en 
nivå strax ovanför den medeltida marknivån. Det 
översta lagret utgjordes av påförd svart jord, där
under vidtog ett lager av sandjord med kalkstens
splitter. I anslutning till detta lager framkom väl- 
huggna kalkstensdetaljer (trasiga delar av pelare 
och kvadersten). Under detta lager låg ett lager 
kalkbruk, delvis med inslag av kol.

Dessa lager är att betrakta såsom delar av ett bygg- 
nadslager. Lagren är avsatta på platsen. Under 
kalkbrukslagret vidtog ett centimetertjockt vegeta- 
tionsskikt, sedan följde kalkstensklapper. I den 
norra delen av området påträffades två gravar 
varav en undersöktes och borttogs, den andra 
kvarligger. Sannolikt utgör dessa båda gravar S:t 
Pers kyrkogårds södra begränsning i detta område. 
Vidare påträffades i schaktets södra del något som 
kan tolkas som syllstenar för ett medeltida bulhus.

Fynd: -
Datering: medeltid

Visby, kv Borgen 21 
Fältarbetsledare: Nils-Gustaf Nydolf

Arkeologisk provundersökning i och utanför 
gårdshus i samband med rivning av huset. Fyll
ningen bestod av 40 - 50 cm matjord, med efter- 
medeltida fynd. I den sterila grusbottnen fanns ett 
antal stolpskoningar nergrävda, samtliga sannolikt 
eftermedeltida. I byggnadens östra del frilädes en 
kallmur, eventuellt till en källare. Trots fynd av 
stengods och en i muren ingående huggen kalk
sten, torde muren vara eftermedeltida. I murens 
förlängning frilädes en stensatt brunn, fylld med 
modernt skräp (plast), och täckt av en stor, huggen 
kalkhäll, med urtag i ena kanten.

Fynd: keramik (stengods)
Datering: 1700-tal

Visby, kv Buntmakaren 
Fältarbetsledare: Gunilla Wickman-Nydolf

Undersökningen utfördes på grund av planerat 
skolbygge. Efter avbaning av den 3400 m2 stora 
ytan framkom sju härdar, en ”kokgrop” och en 
svårdefmierad grop med keramik. Ingen ytterligare 
information framkom.

Fynd: keramik, flinta, kol 
Datering: bronsålder?

Visby, Cramérgatan 
Fältarbetsledare: Nils-Gustad Nydolf

Antikvarisk kontroll i samband med anläggandet 
av avlopp i gammalt schakt. Schaktet var beläget 
inom det ursprungliga hamnområdet, som blivit 
utfyllt med knappt 2 m fyllnadsmassor. Som ur
sprunglig botten tolkades den grå, svallade sanden, 
som inträffade på ca 1,7 m djup. En stenläggning 
samt tre träpålar dokumenterades i schaktets södra 
respektive västra del.

Fynd: - 
Datering: -

Visby, kv Fregatten 6 och 7 
Fältarbetsledare: Nils-Gustaf Nydolf

Antikvarisk kontroll i samband med hissinstalla
tion. I lagerbilden fanns två påförda gruslager,
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vilka båda sluttade kraftigt åt norr. I schaktets 
botten blev fyllningen mörkare och fetare och 
innehöll mycket småsten. Steril botten nåddes ej.

Fynd: - 
Datering: -

Visby, kv Hornet 1 
Fältarbetsledare: Nils-Gustaf Nydolf

Uppmätning av takstol och träprovtagning för 
dendrokronologisk datering.

Fynd: - 
Datering: -

Visby, kv Kilen 2 
Fältarbetsledare: Eric Swanström

Undersökningen föranleddes av borrning för geo
termisk värme. På två av borrplatserna genom
fördes en arkeologisk undersökning. I det första 
schaktet vidtog kalkberget 1,75 -2m under nu
varande markytan. I schaktets botten framkom en 
eldstad av lera och tegel med inslag av aska och kol 
Av den överliggande lagerstrukturen som innehöll 
keramik från företrädesvis 1700 - 1900-tal fram
gick att den påförts troligen under 1900-talets 
början.

I det andra schaktet som upptogs framkom murar
na från vad som torde vara ett 1700-tals hus. 
Murarna var anlagda direkt på kalkberget som vid
tog på en nivå av 1,7 m under nuvarande mark
nivå. I byggnadens botten låg ett ca 0,4 m tjockt 
lager av aska och kol.

Fynd: -
Datering: 1700- 1900-tal

Visby, Lotsutsikten 
Fältarbetsledare: Eric Swanström

Antikvarisk kontroll i samband med nybyggna
tion. Endast påförda lager framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Visby, kv Läroverket 
Fältarbetsledare: Nils-Gustaf Nydolf

I samband med skolans renovering planerades ny
byggnation av en lastbrygga. Lastbryggan omfattar 
en yta av ca 30 m2. Av dessa undersöktes ca 9,5 
m2. Kulturlagret visade sig vara ca 1,8 m tjockt, 
varav ca 1,2 m var påförd, fet, svart, stenig jord. 
Mot botten fanns ca 30 cm avsatta, tunna lager. 
Bottenlagret bestod av träflis. På den sterila bott
nen av klappersten låg en trästock, samt en bit av 
en bildad planka. Prov från denna togs för dendro
kronologisk analys, samt eventuellt C 14. Lager- 
strukturen var likartad den i Schweizergränd (10 m 
norr om kv Läroverket). I schaktets norra del fanns 
en öst-väst-orienterad, kraftig, men löst lagd kalk- 
stensmur, vars funktion ej kunde fastställas.

Fynd i det svarta, påförda lagret av två ben
kammar, ger en till datering 1200 - 1400-tal. De 
avsatta bottenlagren och likheten med Sweizer- 
gränd gör en datering till tidigt 1200-tal, eventuellt 
ännu äldre, trolig.

Fynd: benkammar
Datering: 1200-tal, eventuellt äldre

Visby, ki Piggvaren 2
Fältarbetsledare: Ragnar Engeström, Stig Eng
lund, Nils-Gustaf Nydolf

Undersökningen utfördes med anledning av en till
byggnad av Göransgården. Området är beläget ca 
150 m norr om ringmuren, ungefär mitt emellan 
denna och St Görans hospitalsruin, på en platå i 
sluttningen ner mot havet. Undersökningen om
fattade två stora schakt om totalt ca 100 m2, samt 
åtta mindre, varav tre utanför och väster om 
exploateringsområdet. I de schakt som ej var helt 
störda av tidigare byggnation fanns, under påfört 
grus, ett ca 35 cm tjockt kulturlager, med riklig in
blandning av kalkskärvsten och med fynd, huvud
sakligen sen 1200-talskeramik, hantverksavfall av 
horn och ben, samt ”bottensmältor” av järn. Dess
utom en skärva stenålderskeramik, ett vikingatida 
ringspänne och ett mynt från 1819. Lagret torde 
vara påfört. Kulturlagret låg på ett helt fyndtomt 
infiltrationskikt av svagt humös sand.

De tre externa schakten uppvisade ej ovanstående 
karaktär. Det ena var stört ner till infiltrations- 
skiktet. I de två andra schakten fanns inte något
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inflitrationsskikt. De sistnämnda schakten inne
höll benavfall och keramik av sen 
1200-talskaraktär.

Fynd: keramik (bladfjäll, svaitgods, ej helt sintrat 
stengods), hantverksavfall av horn och ben 
”bottensmältor” av järn 
Datering: 1200-tal

Visby, kv Priorn 3 
Fältarbetsledare: Eric Swanström

I samband med ombyggnad av fastigheten Priorn 3 
i Visby framkom en försänkning i byggnadens syd
östra innerhörn. För att utröna vad orsaken till 
detta var upptogs ett schakt. När markytan i 
schaktet sänkts med ca 0,8 m släppte delar av 
väggen och ramlade ut i schaktet. I botten av 
schaktet påträffades en skadad tunnvälvd latrin
brunn. Över latrinbrunnen hade ett avlastnings- 
valv slagits på vilket den överliggande yttermuren 
till huset vilat. Denna valvbåge hade sedan skadats 
och lagats i samband med upptagandet av en dörr.

Fynd: -
Datering: medeltid

Visby, kv Priorn 3 
Fältarbetsledare: Eric Swanström

Besiktning i samband med schaktningsarbeten for 
avloppsledningar. Ledningarna lades delvis i ett 
äldre schakt. Orörd marknivå framkom ca 0,6 m 
under nuvarande markyta. Kulturlagrets maxi
mala tjocklek gick ej att fastställa.

Fynd: keramik (svartgods), tegel 
Datering: medeltid

Visby, kv Repet 3
Fältarbetsledare: Nils-Gustaf Nydolf

I samband med tillbyggnad av ett trapphus i fastig
heten kvarteret Repet 3 företogs en provundersök
ning samt antikvarisk kontroll. Provgropen 
grävdes i ett 3 m brett utrymme mellan fastigheten 
och angränsande fastighet i nordost. Provgropen 
innehöll ett ca 80 cm tjockt omrört kulturlager 
med 1700-talsfynd, beläget direkt på fast häll. 
Källaren i fastigheten är möjligen ursprunglig.

Källar-muren och golvet ligger direkt på fast häll. 

Fynd: -
Dateimg: 1700-tal

Visby, kv Stopet 3 
Fältarbetsledare: Eric Swanström

Undersökningen var föranledd av nybyggnation. I 
området har det tidigare legat två byggnader vilka 
finns återgivna på stadens grundplan. Strax under 
nuvarande markyta framkom en gjuten betong
platta som täckte grunden till det här tidigare be
lägna huset. Grunden utgjordes av lagda kalk
stenar. Under grunden kunde konstateras enstaka 
stolphål med en skoning av kalksten. Kulturlagret 
här utgjordes av jord och småsten med inslag av 
djurben och keramik.

Fynd: keramik, djurben 
Datering: 1400- 1700-tal

Visby, kv Triangeln 
Fältarbetsledare: Nils-Gustaf Nydolf

Provundersökning i samband med rivning av bul- 
hus. I det rivna bulhusets källare framkom en äldre 
källargrundmur med en brandskadad trapphals 
och en avfallskällare utan fynd.

Den ursprungliga topografin är svårtolkad, då 
kalkberget framträder på mycket olika nivåer. 
Berget har delvis utnyttjats i huskonstruktionen. 
Den rikliga förekomsten av bearbetat kalkberg, 
bränd kalk och kol (på källargolvet fanns ett tjockt 
lager kalk och kol), samt avsaknaden av fynd av 
bostadskaraktär föder misstanken om kalk
bränning på platsen. Den äldre källarmuren torde, 
på grund av förekomst av enstaka tegelstenar i 
murverket, kunna dateras ganska sent.

Fynd: sländtrissa, keramik (sent rödgods m.m.) 
Datering: sen medeltid-eftermedeltid

Visby, kv Tunnbindaren 6 
Fältarbetsledare: Nils-Gustaf Nydolf

På grund av planerad nybyggnad på platsen för be
fintligt uthus grävdes två provgropar. Inga kon
struktioner påträffades i någondera av groparna.
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Fynd: recent fönsteglas 
Datering: eftermedeltida - sentida

Visby, kv Vinkeln 16 
Fältarbetsledare: Nils-Gustaf Nydolf

I samband med om- och utbyggnad av trapphus 
utfördes en antikvarisk kontroll. Inget av arkeolo
giskt intresse framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Visby, Ö Byrummet
Fältarbetsledare: Eric Swanström, Nils-Gustaf Ny
dolf

1 samband med anläggandet av ny bussterminal på 
det öppna faltet mellan stadsmuren vid Kajsar- 
porten och Kung Magnus väg, avbanades ett 3300 
m2 stort, gräsbevuxet område. Ö Byrummet är av 
intresse, då slaget mellan Valdemar Atterdag och 
den gotländska bondehären år 1361 skall ha stått 
här. Inga fynd eller konstruktioner framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Västergarns sn, Ammor 1:7 
Fältarbetsledare: Nils-Gustaf Nydolf

För täckdikning i åker grävdes ett ca 185 m långt 
schakt, uppdelat i en östvästlig del och en nord- 
sydlig del. Schaktet var beläget ca 70 m sydsydväst 
om Västergarns kyrka och ca 25 m väster om vall
anläggningen. Åkern ligger i svag sluttning mot 
öster, det utdikade partiet är så låglänt beläget, att 
det vintertid står under vatten. Inga spår av 
mänsklig verksamhet framkom. I markytan 
hittades några lösfynd, en krukskärva av vikinga
tida karkatär och ett litet skifferbryne av en sort, 
som förefaller förekomma under vikingatid och 
tidig medeltid.

Fynd: - 
Datering: -

Västergarn sn, Snauvald 1:5 
Fältarbetsledare: Eric Swanström

Undersökningen föranleddes av att ett nytt avlopp 
med därtill hörande trekammarbrunn skulle an
läggas. Vid schaktningsarbeten omedelbart norr 
om fastighetens huvudbyggnad framkom kultur- 
layer med inslag av mänsklig aktivitet. Kultur
lagret var 0,2 - 0,3 m tjockt. Det innehöll grov- 
magrat svartgods, lerklining, jämslagg och djur
ben. Sedan dessa iakttagelser gjorts avbröts schakt- 
ningen. Under kulturlagret vidtog vit sand.

Fynd: keramik (svartgods), lerklining, jämslagg, 
djurben
Datering: medeltid
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Arkeologiska undersökningar 
utförda av övriga institutioner

Bohuslän

Björlanda sn, Lilleby 6:79, fornl 266 
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Johan Wigforss

Undersökningen föranleddes av nybyggnation. 
Fyra provgropar grävdes, varvid mycket sparsamt 
med slagen flinta påträffades. Under matjords- 
1 agre t följde en senglacial lera. Inga tecken på kul
turlager eller konstruktioner. Troligen ligger bo
platsen mer åt nordväst på något högre nivå. I de 
tidigare påträffade fyndmaterialet finns två skiv- 
yxor och några spån. Inom den undersökta delen 
av fastigheten Lilleby 6:79 krävs inte någon vidare 
undersökning.

Fynd: slagen flinta.
Datering: mesolitisk tid.

Foss sn, Hensbacka, fornl 244 
Bohusläns museum 
Fältarbetsledare: Hans Kindgren

Provundersökningen föranleddes av att Bohus
landsting planerade utbyggnad av skogsbruks- 
skolan. Området består av åkrar med sandig mo 
som mot sydväst övergår i sandig lera. Provgropar 
grävdes i de områden som skulle beröras av bygg
nation. I ett fall utvidgades provgropen för att en 
nedgravning med keramik påträffats.

Två boplatsytor framkom som måste undersökas 
vidare i händelse av exploatering.

Fynd: flintredskap (bl a en lancett av en kant- 
stickel, spån, skrapa), kärnor, avfall och en kera
mikskärva.
Datering: tidig mesolitisk tid, järnålder.

Göteborg, Torslanda sn, fornl 17 A 
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Johan Wigforss

Provundersökning gjordes i form av en antikvarisk 
kontroll av ett befintligt 16 m långt schakt för VA- 
ledning. 1 Schaktet kunde konstateras dels att delar 
av tomten utfyllts med påförd jord både från 
tomten och från annat håll, dels ett kulturlager 
med sotig jord. På skilda ställen i lagerföljden 
fanns enstaka flintor varav något avslag. Inga kon
struktioner eller daterande fynd iakttogs. Fomläm- 
ningen i övrigt har lämnat fynd från både mesoli
tisk och neolitisk tid.

Fynd: flinta.
Datering: mesolitisk tid?

Göteborg, Torslanda sn, fornl 197 
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Johan Wigforss

Antikvarisk kontroll av ett schakt grävt för VA- 
ledning. Under matjordslagret fanns endast lera 
eller berg. Ingen slagen flinta kunde iakttagas. Det 
är därför troligt att det tidigare fyndet bestående av 
en kämyxa bör betraktas som lösfynd.

Fynd: -
Datering: mesolitisk tid.

Göteborg, Torslanda sn, fornl 201 
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Göran Lundh

Med anledning av planerad bostadsbebyggelse av
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banades sammanlagt ca 2000 kvm fördelat på två 
omården. Omkring 300 anläggningar påträffades. 
Dessa utgjordes främst av stolphål, avfallsgropar 
och härdar. På en av ytorna framgrävdes ett lång
hus ca 7 x 23 m. huset hade en tydligt avrundad 
gavel och syntes som en mörkfargad ränna upp till 
0,1 m djup. I väggrännan hittades bl a keramik, 
lerklining och ett sänke. På grundval av keramik 
kan huset grovt dateras till övergången mellan 
brons- och järnålder. På de båda områdenas ytor 
fanns dessutom ett mesolitiskt flintmaterial.

Fynd: keramik, flinta.
Datering: mesolitisk tid/yngre bronsålder- 
förromersk jänrålder.

Göteborg, Torslanda sn, fornl 202/203 
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Eva Jönsson Kihlberg

Med anledning av planerad nybyggnation under
söktes två boplatser. Boplatserna låg i det inre av 
Tumledalen, på västra Hisingen i Göteborgs kom
mun. Den ena i en sydostsluttning och den andra 
upp på en bergsklack. Av topografiska skäl har de 
slagits samman.

De första lösfynden gjordes här 1916. I början av 
1980-talet provundersöktes området. Det visade 
sig då att det fanns överlagrade kulturlager med 
flinta, samt kulturlager med flinta från mesolitisk 
tid.

Fem provschakt grävdes i sluttningen, i tre av 
schakten fanns som mest ett 0,1 m tjockt sandlager 
som innehöll enstaka flinta.

Det huvudsakliga arbetet inriktades därför på ett 
ca 50 kvm stort område på bergsklacken. Ett ca 0,4 
m tjockt kulturlager, innehållande mesolitiskt 
flintmaterial täckte området.

I kulturlagret fanns även föremål som kan dateras 
till järnålder. Av intresse var också en lergrop som 
till viss del hade en något bränd lerkaka.

Fynd: sandamayxor, kämyxor, keramik, glas
pärlor, jämnit, brända ben, kärnor.
Datering: mesolitikum, järnålder.

Göteborg, Torslands sn, fornl 203 
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Johan Wigforss

Inför nybygge av enfamiljshus på två tomter 
gjordes en provundersökning av en stenåldersbo- 
plats. Tidigare har tillvaratagits enstaka flintred
skap och -avslag, vilka kan antyda en datering till 
mesolitikum. Vid provundersökningen grävdes sju 
provgropar. Endast några fa flintavslag påträffades. 
Inga spår av kulturlager eller konstruktioner. 
Grävningsfynden kan ej dateras.

Fynd: flintavslag 
Datering: mesolitisk tid?

Göteborg, Torslanda sn, fornl 211 
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Eva Jönsson Kihlberg

Med anledning av planerad nybyggnation utfördes 
en arkeologisk undersökning av en boplats. Bo
platsen är belägen i både Torslanda och Björlanda 
socknar i det inre av Tumledalen på Västra His
ingen i Göteborgs kommun. Den låg i en svag syd
östlig sluttning som vid undersökningstillfället var 
uppodlad.

De första lösfynden plockades 1916. 1 början av 
1980-talet gjordes en provundersökning då man 
kunde konstatera att det fanns material från två 
olika perioder av stenåldern. Ett överlagrat mesoli
tiskt material och ett från den s k Lihultkulturen.

Undersökningen koncentrerades i första hand på 
den överlagrade boplatsen. Ett ca 30 kvm stort 
område undersöktes. Under det tjocka, av havet 
avsatta lerlagret, fanns ett ca 0,25 - 0,30 m tjockt 
sandlager med stora kolbitar, bränd hasselnöt, 
samt ett rikligt flintmaterial.

1 överkant av åkern undersöktes ett ca 45 kvm 
stort område. I ploglagret fanns flinta från Lihult
kulturen. De sex provgropama som grävdes på
träffades inget av arkeologiskt intresse.

Fynd: kämyxor, spetsar, spån, kärnor, avslag. 
Datering: mesolotikum.
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Dalama

Husby sn, Husby kyrka 
Dalarnas museum
Fältarbetsledare: Katarina Appelgren

Antikvarisk kontroll intill Husby kyrka i samband 
med schaktning for nedläggande av dräneringsrör. 
Åtskilliga begravningar påträ (Fades.

Fynd:-
Datering: 1700- 1800-tal

Falun, Gamla Berget 
Dalarnas museum
Fältarbetsledare: Katarina Appelgren

1 samband med nybyggnation provundersöktes 
området. Inget av antikvariskt intresse framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Malungs sn, fornl 589 
Dalarnas museum
Fältarbetsledare: Katarina Appelgren

Inventering av tre kvamstensbrott i Malungs- 
trakten.

Fynd: -
Datering: 1800-tal

Siljansnäs sn, fornl 22 
Dalarnas museum
Fältarbetsledare: Katarina Appelgren

På grund av dammkraftsverksbygge utfördes en 
inventering av området kring Limån vid Limå 
bruk. Förutom de tidigare kända lämningarna av 
bruksmiljön påträffades en husgrund intill ån.

Fynd: - 
Datering: -

Stora Tuna sn, fornl 152 och 153 
Dalarnas museum 
Fältarbetsledare: Maria Norell

I samband med byggandet av en provisorisk väg 
utfördes en arkeologisk schaktkontroll då det i när
heten av den nya vägsträckningen låg två fomläm- 
ningar (en milstolpe och en slaggförekomst). Om
rådet ansågs även vara lämpligt för en förhistorisk 
bosättning. Inget av antikvariskt intresse framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Söderbärke sn, fornl 50 
Dalarnas museum
Fältarbetsledare: Katarina Appelgren

Anledningen till undersökningen var att Söder
bärke församling ville försöka belägga läget en lik
källare. Enligt tradition skulle likkällaren ha legat 
på denna plats. Vid undersökningen påträffades en 
ca 10-5 m stor samling sten. En stor del av 
stenarna var av slagen gråsten. Det är troligt att det 
var resterna efter likkällaren som påträffades vid 
undersökningen.

Fynd: -

Äppelbo sn, fornl 20 och 196 
Dalarnas museum
Fältarbetsledare: Katarina Appelgren

Provundersökningen utfördes med anledning av 
att ett boplatslager sköljts fram av vårfloden vid 
ovannämnda boplats. Det konstaterades att delar 
av boplatslagret fortfarande fanns kvar och att en 
arkeologisk undersökning av detta skulle utföras.

Fynd: avslag, mikrospån, yxor, skärvor och skör
bränd sten
Datering: äldre stenålder

Äppelbo sn, fornl 20 och 196 
Dalarnas museum
Fältarbetsledare: Katarina Appelgren

Undersökningen ägde rum med anledning av att 
boplatsmaterial från området sköljts fram av vår
floden. Boplatsen (ca 200 x 70 m stor) fosfatkarte-
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rades och delar av den utgrävdes. Stolphålsliknan- 
de anläggningar påträffades, från dessa togs kol
prov. Ytfynd plockades upp i rutor om 5 m2 och 
prickades in på koordinatsystemet, for att fä fram 
en spridningsbild av materialet.

Fynd: avslag, mikrospån, skärvsten 
Datering: äldre stenålder

Dalsland

Gestads sn, fornl 10
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Årets provgrävning omfattade undersökning av två 
rektangulära grundlämningar, en i söder (nr 21 i 
Heilmans kartering 1965) och en norr därom (nr 
12 i Heilmans kartering).

Lämning nr 21 visade sig vara resterna av en kyrka 
med romansk plan, där kordelen i ett sekundärt 
skede försetts med innerväggar av tegel. Hela 
grundformationen har kvarliggande grundstenar. 
Kordelen har däremot varit otydliga:e i markytan. 
Det kunde konstateras att en ombyggnad skett, 
varvid en tvärvägg lagts in ungefär mitt i långhuset 
och delat detta i två rumsenheter. Väggens tjocklek 
0,8-1 m kan möjligen antyda att kyrkan byggts om 
för försvarsändamål. I kyrkan har ett tegel med 
ruinskrift (Dalslands första) och flera tegel med 
dekorristningar påträffats. Teglen överensstämmer 
med materialet i Gestads gamla kyrka, uppförd 
omkring 1250, då sannolikt den här aktuella 
kyrkan övergivits och byggts om (av samma mur- 
mäster?).

Den andra lämningen, nr 12, utgöres av en stor 
rektangulär byggnadsgrund ca 10 x 20 m, där en 
inre grundlinje kunde konstateras. I den under
sökta delen av anläggningen förekom bränt ler- 
golv. Tills vidare är slutsatsen att det är en större 
bostadsbyggnad, vars dimensioner kanske kan 
tolkas som en stormansgård. Fyndmaterialet här är 
medeltida med enstaka säkrare dateringar till 
1200-talets andra hälft. Provundersökningarna be
räknas fortsätta, eventuellt med ansökta fond
medel.

Fynd: 154 fyndnummer 
Datering: 1200-talets andra hälft.

Gunnars näs sn, Gunnarsnäs kyrkogård 
Älvborgs länsmuseum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Vid påböijad omläggning av kyrkogårdsgången på 
kyrkans södra sida (i och för asfaltering) hade kon
staterats stora plana stenhällar. Länsmuseet under
rättades. Det visade sig, att hällarna låg något 
oregelbundet placerade men täckte en samman
hängande yta. Under hällarna konstaterades an
samlingar av skelettdelar, med övervikt för 
kranier, det hela tydande på bengömma av skelett
material som flyttats hit. Arkivmaterial av vid 
handen att en utflyttning av gravar ägt rum om
kring 1820, samtidigt som gravkammare inne i 
kyrkan spolierats. De här aktuella hällarna är utan 
tvekan material från dessa gravkammare.

Fynd: skelettdelar.
Datering: 1700- 1820-tal.

Åmål, kv Banken
Alvsborgs länsmuseum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Provundersökningen föranleddes av nybyggnation 
samt anläggandet av en parkeringsplats. De täm
ligen tunna kulturlagren som framkom visade 
mycket kraftiga störningar. Uppenbarligen har 
detta skett i samband med nybyggen efter branden 
1902. Inte heller vid den efterföljande schaktnings- 
kontrollen påträffades några bestämbara lämning
ar av den äldre bebyggelsen.

Fynd: hushållskeramik (74 fyndnummer).
Datering: 1700- 1800-tal.

Åmål, kv Lejonet 3 och 4
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse Museum
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Grävningen föranleddes av en mindre tillbyggnad 
till befintlig fastighet och anslutande parkerings
plats. De äldre lämningar som påträffades var 
starkt skadade. Ett par husgrunder kunde urskiljas, 
men inte klart dateras, möjligen är de från
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1700-talet. Spår av en ränna framkom, möjligen är 
det en dräneringsränna genom en 1700-talsgård 
eller ett gränsdike mellan två fastigheter. Inga spår 
av stadens staket påträffades, vilket man kunde 
vänta sig av äldre stadskårtor att döma.

Fynd: keramik, hushållsmaterial (65 fynd
nummer).
Datering: 1700-tal.

Åmål, kv Vimpeln
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Undersökningarna föranleddes av nybebyggelse i 
kvarteret utefter Kyrkogatan respektive S Lång
gatan. Undersökningen utefter Kyrkogatan på
börjades i oktober 1985 då en krukmakeriverkstad 
undersöktes som genom fyndmaterial och arkiv
studier kunde bindas till perioden 1700 - 1750. I 
början av 1986 fortsatte undersökningen av kruk
makeriverkstaden med anslutande bostadsbygg
nader, bodar och ladugårdar. Verkstaden torde 
vara Dalslands största industriella krukmakeri och 
fyndmaterialet gav en utomordentlig dokumenta
tion av såväl redskap som produktion, det sist
nämnda genom studiet av ca 10 000 krukskärvor.

Provgrävningar och schaktkontroller i kvarterets 
övriga delar uppvisade spår av tidig 
1700-talsbebyggelse men utan klar yrkesanknyt- 
ning. Fyndmaterialet övervägande hushålls- 
betonat. Inom området förekom också fynd av 
flintskärvor och brända ben, som torde antyda för
historiskt gravfält (inga intakta gravlämningar 
framkom dock).

Fynd: keramik, redskap for keramiktillverkning, 
flintskärvor, brända ben (1217 fyndnummer). 
Datering: 1700-tal.

Gästrikland

Gävle, Strömsbrogravfältet, fornl 5-9 
Länsmuseet i Gävleborgs län 
Fältarbetsledare: Jan Melander

Schaktkontroll i samband med nedläggning av el
kablar invid Strömsbrogravfältet. Ett kabelschakt 
drogs i befintlig väg utefter den östra kanten av 
gravfältet. Inga rester efter fornlämningar på
träffades ej heller några spår efter slagg. Slagg före
kommer ställvis direkt öster om vägen.

Fynd: - 
Datering: -

Valbo sn, fornl 126 
Länsmuseet i Gävleborgs län 
Fältarbetsledare: Jan Melander

Vid schaktningar i Gavleån utanför Gaddaborg 
borttogs ett landfäste till en raserad bro. På grund 
av detta har åbrinken börjat att erodera. För att 
förhindra fortsatt erosion måste den mycket branta 
slänten till en del schaktas ur. De överblivna 
massorna har borttransporterats. Vid besiktningen 
konstaterades att borgområdet samt vallgraven ej 
har berörts av dessa arbeten.

Fynd: - 
Datering: -

Halland

Flalmstad, Kyrkogatan 
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Lena Bjuggner

Undersökningen utfördes som en övervakning av 
pågående schaktningsarbeten i samband med led
ningsdragning. Undersökningen var en fortsättning 
av 1985 års arkeologiska undersökning.

Större delen av gatuschaktet utgjordes av nedgräv- 
ningar för äldre VA-ledningar. Resterande partier 
som var orörda innehöll kulturlager, gatunivåer 
(stenläggningar), fragmentariska husgrunder av
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sten, rustbäddar, hägnader och ett i bottensanden 
nergrävt ca 4 m brett dike, som tolkats som en 
gränsmarkering. Några daterande fynd framkom 
inte men med utgångspunkt från 1985 års under
sökning torde anläggningarna vara från 1400 - 
1700-talet.

Fynd: -
Datering: 1400- 1700-tal

Halmstad, Övraby, fornl 45 
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Héléne Borna

Undersökningen utfördes inom ramen for ”Övra- 
byprojektet”. Övraby är platsen för det tidigaste 
Halmstad. Staden flyttades till sitt nuvarande läge 
omkring år 1322. Syftet med projektet, som star
tades 1976, var ”att undersöka bebyggelsens ut
bredning, ålder, struktur samt om möjligt belysa 
de ekonomiska förutsättningarna och den föränd
ring i dessa som har samband med urbanisering
en”.

Tidigare undersökningar i området inom projekt
ramen har gjorts 1978, 1981.

Med hänsyn till projektet har 1986 års undersök
ningar givit ett negativt resultat. Varken tidig- eller 
senmedeltida spår efter aktiviteter har kunnat på- 
visas.Däremot framkom indikationer på en eller 
flera förhistoriska boplatser; dels i form av fynd
bärande kulturlager, dels i form av anläggningar 
såsom gropar och stolphål.

Fynd: keramik (grovornerad), slagen Hinta.
Datering; äldre järnålder

Laholm, kv Getingen 
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Bent Westergaard

Undersökningen föranleddes av en planerad ny
byggnation i området. Kvarteret Getingen är be
läget i utkanten av Laholms stadskärna. I den 
nordöstra delen av staden har tidigare påträffats 
de enda arkeologiska lämningar som med säkerhet 
kunnat dateras till medeltid. Förövrigt har varken 
fynd eller anläggningar påträffats som med säker
het kan dateras till medeltid. Inte ens stadens 
medeltida läge har kunnat lokaliseras eller av

gränsas, vilket gjort att varje ingrepp i stadens 
gator och kvarter föranlett antikvarisk bevakning.

Inte heller den nu företagna undersökningen gav 
några indikationer på förekomst av medeltida läm
ningar eller kulturlager. Området syntes i stället 
bestå av utfyllnadsmassor ifrån ett relativt modernt 
skede, 1800- 1900-tal.

Fynd: -
Datering: 1800 - 1900-tal

Slöinge, Rävinge och Getinge snr, oregistrerade 
fornl.
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Lennart Carlie

Undersökningen föranleddes av en omläggning av 
Västkustbanan. Den nya sträckningen invente
rades varvid indikationer på boplatser påträffades 
inom sju områden. Efter förundersökning befanns 
tre platser innehålla anläggningar (härdar) som 
motiverade slutundersökning.

Undersökningsområdet följde Suseåns dalgång där 
ån passerar Getinge samhälle. De tre undersökta 
platserna låg längs en diagonal uppför dalgångens 
västra sida.

Den först undersökta platsen var belägen i ett 
vattensjukt område i dalgångens botten. På en låg 
sandkulle fanns härdar, härdbottnar och stolphål. 
Inga fynd påträffades men ett C 14-prov daterar en 
av härdarna till 1990 - 50BP. Av det magra under
sökningsresultatet framgår ej vilka aktiviteter som 
förekommit inom området.

Den andra undersökta platsen låg halvvägs upp ur 
dalgången i ett område som skärs sönder av ut
torkade bäckfåror.

Botten var delvis lerblandad sand med jämutfäll- 
ningar. 19 anläggningar varav 13 härdgropar på
träffades. Då inga stolphål eller andra bebyggelse
lämningar fanns kan man endast dra slutsatsen att 
dessa låg på betryggande avstånd utanför under
sökningsområdet. C 14-analyser av fyra anlägg
ningar pekar entydigt på en datering 2780 - 50 BP.

Det tredje området låg på ett flackt parti i dal
gångens övre del med en botten av moränutsvallat 
grus. Området kring den undersökta ytan är rikt på 
fomlämningar såväl från yngre bronsåldern som
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Snötorp sn, foml 21 och de stensättningar som påträffades under gravhögen. 
Foto B Westergaard.
The stone-settings encountered under the burial mound.

järnåldern likaledes har det i markerna påträffats 
bl a en flintdolk från senneolitisk tid.

Totalt var undersökningsytan 3300 m2 med 
huvuddelen (91 %) av de totalt 142 anläggningarna 
inom ett 1500 m2 stort område. Det var främst 
stolphål ur vilka det gick att urskilja en större rek
tangulär huskonstruktion (16 x 4,5 m) i nordväst- 
sydostlig riktning. Det fanns inga centrala mitt
stolpar utan man får förmoda att väggstolparna en
samt fatt bära takkonstruktionen. En antydan till 
ingång syntes i den nordvästra delen medan här
den var placerad centralt. Två stolphål C 14- 
daterades men gav olika resultat (4960 * 50 BP 
respektive 4590 - 60 BP). Utanför huset fanns en 
mängd kokgropar varav fyra C 14-daterades till 
2880 - 2960 - 50 BP.

Fynd: keramik
Datering: tidig- och mellanneolitikum, yngre 
bronsålder, romersk järnålder

Snötorps sn, fornl 21 
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Fältarbetsledare: Bengt Westergaard

Undersökningen föranleddes av en planerad 
utvidgning av en grustäkt. Fomlämning 21 ut
gjordes av en gravhög, kring en central stensätt- 
ning. Stensättningen var delvis plundrad men 
primärgraven antas ha varit en umebrandgrav. 
Här fanns också en orörd hällkista samt en mindre 
bengömma i stenpackningen.
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Högen var delvis försedd med kantkedja. Mellan 
kantkedja och central stensättning påträffades två 
skeppssättningar liggande sida vid sida. Ytterligare 
en oval stensättning återfanns i högens södra del. 
Samtliga innehöll var sin begravning. I högen på
träffades också en urnegrav samt en mindre ben
gömma utan markering. En rest sten i högens 
nordvästra del kan ha markerats ännu en begrav
ning som plöjts sönder.

Samtliga begravda hade kremerats. Fynd av 
människoben i gravhögens fyllning antyder att där 
funnits en eller flera ytligt belägna sekundärgravar 
som plöjts upp och spritts i ytan då högen plöjts 
över. Kring högen undersöktes också ett mindre 
antal anläggningar av vilka en visade sig vara en 
umebrandgrav. Under i stort sett hela högen 
kunde årderspår påvisas, vilket tyder på att om
rådet använts som boplats innan högen anlagts.

Med utgångspunkt från resterna av kantkedjan 
kunde högens ursprungliga diameter uppskattas 
till ca 12,5 m och höjden till knappt 1 m. Flera 
faktorer tydde på att själva gravöverbyggnaden var 
sekundärt tillkommen och att stensättningarna 
ursprungligen legat ohöljda. Bland annat hade ett 
av ”skeppen" lagats eller bättrats på i efterhand.

Föremålsfynd påträffades endast i hällkistan där 
den gravsatte hade fatt med sig en bronspincett, en 
bronsrakkniv samt en hjärtformad flintpilspets.

Fynd: bronspincett, bronsrakkniv, hjärtformad 
flintpilspets
Datering: yngre bronsålder

Ysby sn, fornl 12
Stiftelsen Hallands länsmuseer
Fältarbetsledare: Bengt Westergaard

Undersökningen föranleddes av ett planerad ny
byggnation. 1932 påträffades en flatmarksgrav ca 
50 m norr om det nu aktuella området (fornl 12). 1 
närheten finns även ett flertal högar av brons- 
ålderskaraktär. Inget av antikvariskt intresse fram
kom.

Fynd: - 
Datering: -

Häijedalen

Lillhärdals sn, Kyrkbyn, fornl 51 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Kajsa Willemark

Med anledning av uppsättande av en informa- 
tionsskylt, uppdrog Lillhärdals hembygdsförening 
åt länsmuseet att ta C14-prover för datering av en 
fångstgrop. Fångstgropen ingår i ett system med 13 
gropar, beläget i utkanten av Lillhärdals samhälle. 
Ett schakt grävdes genom anläggningens vall, och 
två kolprover togs tillvara för analys. Analysresul
tatet gav yngre bronsålder.

Fynd: -
Datering: yngre bronsålder

Lillhärdals sn, Lövnäsvallen 1:18 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Kajsa Willemark

Fyra nyfunna husgrunder, belägna på fäbodvallen 
Lövnäsvallen i sydvästra Härjedalen, dokumente
rades primärt. I omgivningen har flera indika
tioner på en äldre bosättning återfunnits, bl a före
mål från tidig medeltid och möjligen vikingatid.

De aktuella husgrunderna är belägna tätt samman 
och delvis i förening med varandra. Tre av grun
derna är rektangulära. Den fjärde husgrunden är 
oval. Ett schakt grävdes genom vallen i en av grun
derna och ett kolprov för C 14-analys tillvaratogs.

Fynd: kol, träfragment, skärvsten 
Datering: -

Tännäs sn, Funäsdalen 24:3 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Jan Sundström

1986 undersökte Sörsamiska projektet en nyupp
täckt gravhög, belägen i trädgränszonen 2 km 
nordväst om Vivallen i nordvästra Härjedalen. 
Högen låg på en kal moränås och hade byggts upp 
av åsmaterial på en naturlig förhöjning. Högens 
sidor var klädda med flata stenar och i syd hade 
anlagts en "brygga”, en 2,10 x 1,25 m stor pack
ning av stenar i ett skikt. Högen var plundrad och 
vid undersökningen fyndtom.
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Gravhög i Tännäsfjällen efter avtorvning och rensning. Mot syd (kameran) 
ligger en "brygga” av klumpsten. Foto: J Sundström.
Grave mound on Tännäs Fell.

Anläggningens läge och utseende motiverar ändå 
att den skall betraktas som en gravhög. Som före
teelse ansluter den väl till övriga kända gravar i 
västra Härjedalen och Norges fjällvärld.

Fynd: -
Datering: yngre järnålder

Tännäs sn, Funäsdalen, fornl 181 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Kajsa Willemark

Det Sörsamiska projektet fortsatte de år 1984 på
började undersökningarna omkring och på det 
kända flatmarksgravfältet på Vivallen.

För att söka efter fler gravar i utkanten av tidigare 
undersökt område upptogs ytor på sammanlagt 97 
m2. En orörd skelettgrav påträffades. Den innehöll 
ett dåligt bevarat kranium, ett 10-tal tänder och ett

fatal benfragment. Vid gravens fotände återfanns 
en kniv av järn, med rester av organiskt material 
(ben/hom) på bladet, och 13 nitar av järn med 
fragmentariska rester av ben eller hom i direkt an
slutning. 1 höjd med skelettets bröstparti återfanns 
fyra glaspärlor, av vilka två kan dateras till 1000 - 
1100-tal, medan en annan är vanlig under hela 
vikingatiden fram till ca år 1000. Fragment av 
silvertråd hittades i anslutning till pärlorna. Fyra 
fragment av rundade metallbleck framkom i 
samma område, men dessa pulvriserades vid be
röring. Strax utanför gravnedgrävningens sydvästra 
hörn återfanns ett stolphål som till ganska stor 
säkerhet kan anknytas direkt med graven. Ytter
ligare tre möjliga stolphål vid övriga höm i anslut
ning till graven dokumenterades.

Fynd: jämkniv, järnnitar, glaspärlor, fragmente
rede metallbleck, ett dåligt bevarat kranium 
Datering: 1000 - 1100-tal e Kr.
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Tännäs sn, Funäsdalen, vid fornl 181 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Margareta Hildebrandt

I skogen strax väster om flatmarksgravfaltet vid 
Vivallen påbörjade Sörsamiska projektet 1985 en 
undersökning av ett nypåträffat avfallslager och en 
härd, som daterats till vikingatid - tidig medeltid. 
1986 upptogs ett ca 90 m2 stort område runt 
härden för att om möjligt utröna om den varit be
lägen i någon form av bostad. Härden var rek
tangulär 1,05 x 0,55 m stor, och bestod av ett 
10-tal flata stenar. Ytligt hade obrända ben av 
ren/kronhjort påträffats vid 1985 års delundersök
ning. Strax intill härden påträffades flera bitar av 
en löpare och en liten grop med kolblandad 
humus, några brända ben och små bitar slagg.

Härden var belägen på en nästan stenfri oval platå, 
6 x 5 m stor. En antydan till terrasskant löpte ca 3 
m från härden i en båge på östra och norra sidorna. 
Innanför kanten fanns ett mörkfargat lager, som 
endast återkom fläckvis utanför densamma.

Över hela grävningsytan togs på två nivåer täta 
prover för fosfatanalys. Fosfatvärdena gav inte 
något urskiljbart mönster.

Två C 14-dateringar av material från härden har 
anvisat vikingatid.

Ytterligare en anläggning, som vid preliminär 
undersökning uppvisade stora likheter med ovan 
beskrivna härd, påträffades strax utanför det 
undersökta området. Anläggningen undersöktes ej.

Fynd: bitar av en löpare, brända ben, slagg 
Datering: vikingatid

Alvros sn, Kyrkbyn, fornl 71 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Kajsa Willemark

Efter önskemål från Älvros hembygdsförening ut
fördes en provtagning för C 14-analys i en ensam 
fångstgrop, belägen i en kulturhistorisk intressant 
miljö. Ur en ursprunglig markhorisont i vallen till
varatogs ett kolprov som daterats till början av 
nyare tiden. I vallen noterades en stolphålsliknan- 
de störning i lagerföljden.

Fynd: -
Datering: nyare tid.

Jämtland

Alsens sn, Vången, intill fornl 3 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Kajsa Willemark

Med anledning av det planerades uppföras av 
övemattningsstugor inom fomlämning 3, Alsens 
sn, utfördes en provundersökning. Ett antal prov
gropar grävdes. I de gropar som var belägna när
mast de registrerade gravrösena återfanns spår av 
mänsklig verksamhet i form av stenpackningar, 
kol, bränd mjäla. En avlång förhöjning innehållan
de en stenpackning och bränd mjäla registrerades 
intill ett planerat hus. En förskjutning av bygg- 
nadsplanen ut ur det aktuellt området rekommen
derades, och undersökningen avslutades.

Fynd: - 
Datering: -

Frostvikens sn, Mellanskogsfjäll 1:1 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Jan Sundström

En tidigare okänd samegrav i Frostviksfjällen 
undersöktes och dokumenterades. Graven låg så 
till att den efter upptäckten kunde vara allvarligt 
hotat, både av naturens nedbrytande krafter och av 
människan.

Den döde var placerad i en skreva på sydvästsidan 
av en större klippformation och hade täckts med 
block och stenar. Under det relativt väl bevarade 
skelettet, orienterad i nordnordöst-sydsydväst med 
huvudet åt söder, påträffades fragment av näver. 
Vid huvudet låg en yxa av järn och i höjd med 
bröstkorgen påträffades en liten järnkniv. Strax 
nedanför halsen låg en kedja och ett bleck av gul
metall utformat som ett toppigt hus med dörr och 
fönster. 1 övrigt påträffades endast några oidenti- 
fierbara fragment av järn. Efter undersökningen 
återställdes platsen.

Fynd: kedja och bleck av gulmetall, jämyxa, järn-
kniv, näver, ben
Datering: medeltid - nyare tid
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Dokumentation av saamigrav i Frostvikenfjällen. Foto: J Raihle. 
Documentation of a saamigrave.

Frösö sn, Öneberget, fornl 81 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Margareta Hildebrandt

Undersökningen utgjorde en av etapperna i 
Mjälleborgsprojektet som syftar till att utröna 
fornborgens ålder och funktion samt befästnings
verkets konstruktion. 1986 års etapp (den tredje av 
fyra) inriktades på en del av en terrass som för
modades vara en husgrundsterrass. En härdgrop 
påträffades liksom ett säkert och två osäkra stolp- 
hål. Stolphålen var grunda och stolparna kan inte 
ha varit grövre än ca 0,2 m i diam.

Fynd: järnfragment, bryne, brända ben och kol. 
Datering: fomborgen: romersk järnålder-folkvand- 
ringstid, terrassen odaterad

Hotagens sn, Vinklumpfjäll 1:1, Flinten 1:4 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Pia Pettersson

Med anledning av planerad reglering av Stora 
Foskvattnet i Hotagen och Laxsjö socknar special- 
inventerades det område runt sjön som skulle 
kunna komma att beröras av reglering.
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Inom området runt sjön var tidigare känt fem sten- 
åldersboplatser och sex fångstgropar. Som ett 
resultat av inventeringen kunde antalet kända 
fomlämningar inom området utökas med sju sten- 
åldersboplatser, en skärvstensförekomst, två härd
områden och en fyndplats for avslag.

Fynd: avslag
Datering: stenålder - bronsålder

Kalls sn, Ede 1:5, Sösjöån 
Jämtlands läns museum
Fältarbetsledare: Lars Forsberg, Kajsa Willemark

Med anledning av planerad utbyggnad av Sösjöån 
inventerades berörda områden med avseende på 
fomlämningar. Terrängen visade sig vara stor- 
blockig och oländig. Vid granskning och provtag
ning påträffades ingenting som tyder på förhisto
risk eller historisk aktivitet i området.

Fynd: - 
Datering: -

Klövsjö sn, Skålan, fornl 6 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Kajsa Willemark

Vid antikvarisk kontroll för brunnsgrävning på en 
stenåldersboplats, belägen på en utstickande udde i 
Lännässjön, framkom ett kulturpåverkat lager med 
kol, sot, bränd mjäla, rikligt med skärvsten, en 
ändskrapa av kvartsit, ett 10-tal avslag av kvartsit, 
tuff, flinta, en möjlig maisten. I en av väggarna till 
det 2 x 2 m stora schaktet uppmärksammades en 
större eldpåverkad sten omgiven av kol, vilken 
möjligen tillhör en härd strax utanför det under
sökta området.

Fynd: kol, skärvsten, ändskrapa av kvartsit, avslag 
av kvartsit, tuff, flinta, möjlig maisten 
Datering: stenålder

Ovikens sn, Västeråsen, fornl 80 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Kajsa Willemark

En special kartering av den övergivna fäboden Ko
borgen utfördes på begäran av Myssjö-Oviken 
hembygdsförening, i syfte att utröna platsens histo

riska bakgrund. Platsen registrerades 1970 som 
ödesböle med fossil åkermark och en källare som 
anses kunna vara medeltida. Vid 1986 års karte
ring grävdes schakt i två av de tydligast utvecklade 
åkerterrasserna. Båda visade sig vara naturligt 
formade. De uppdragna gränserna för ödesbölet 
sammanfaller till största deleln med begräns
ningarna på en lagaskifteskarta från 1891. 
Sammanlagt fjorton mindre odlingsrösen, ett 
mindre kalkstensbrott, tre husgrunder härförande 
från fabodbruket och två osäkra grunder återfanns 
inom området.

Fynd: - 
Datering: -

Ragunda sn, Ammer, Krokvåg by 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Kajsa Willemark

1 samband med dikesgrävning för avlopp på en 
1800-talsgård i Krokvåg by, framkom ett kultur
lager med avfallsmaterial. Lagret återfanns i en 
nästan 2 m djup och ca 1,6 m bred nedgravning, 
vars gränser skadats vid markarbetet. Avfalls- 
materialet bestod av kol, sot, murkna träslanor, 
keramikskärvor, djurben, eldpåverkad sten, tegel, 
en bit flinta, en skärva av ett täljstenskärl. Kerami
ken är som äldst 1500- 1600-tal.

Fynd: keramik, ben, tegel, flinta m.m.
Datering: 1500 - 1800-tal

Rödöns sn, Hissmoböle, fornl 131 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Kajsa Willemark

Undersökningen av tio fångstgropar ingående i ett 
system av sammanlagt tjugosju stycken, för
orsakades av en utvidgning av ett befintligt indu
striområde. Groparna undersöktes via schaktgräv
ning och i några fall utvidgning av bottenplanet. 
Inga lämningar av inre konstruktioner återfanns, 
förutom bottensten i två av anläggningarna. Kol
horisonter i botten fanns i sex av groparna, medan 
vallhorisonter skönjdes i alla anläggningarna. 1 
fyra fångstgropar påträffades mer än en horisont i 
vallen. Sex kolprov C 14-daterades. Två dateringar 
härrör från en undre och en övre kolhorisont i 
samma vall, vilket gav en tidsmässig skillnad på
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3160 år (4060 f Kr, 900 f Kr). Ytterligare två date
ringar kommer från vallhorisonten kontra botten
horisonten i en fångstgrop, där vallprovet visar sig 
vara ca 400 år äldre än bottenprovet (480 e Kr, 
895 e Kr). En mycket välbevarad fångstgrop date
rades till ca 700 e Kr, av kol taget ur den övre vall
horisonten.

Fynd: -
Datering: mesolitisk tid, yngre bronsålder, folk- 
vandringstid, vikingatid

Undersåkers sn, Prästbordet, fornl 76 
Jämtlands läns museum 
Fältarbetsledare: Kajsa Willemark

I samband med utbyte av stolpar för en kraftled
ning i ett område med ödesbölen, gravar och od- 
lingsrösen, uppkom en skada mitt i ett stenröse. En 
antikvarisk kontroll utfördes.Ett kollager med ett 
överliggande fyndförande lager konstaterades i 
rösets botten. Det fyndförande lagret innehöll 
brända ben, obrända ben, bränd lera, eldpåverkade 
stenar. De obrända benen och lagrets feta karaktär 
talade för ett boplatslager. Tidigare skador på 
röset, orsakade av vägarbete och en äldre lednings
stolpe, försvårade tolkningen av anläggningen. 
Lämningen tolkades dock som ett troligt ålder
domligt odlingsröse ovanpå kulturlager, och 
skadan reparerades.

Fynd: bryne, brända ben, obrända ben, bränd lera,
eldpåverkade stenar
Datering: yngre järnålder - medeltid?

Lappland

Arjeplogs sn 
Norrbottens museum 
Fältarbetsledare: Annika Grälls

Lokalen har beteckningen NA 36 i Nordarkeolo- 
gisk inventeringsrapport. Utgrävningen gjordes för 
att om möjligt funktionsbestämma anläggningen, 
ett röse ca 2,5 x 1,2 m stort och ca 0,5 m högt. 
Bland stenarna hade förkolnat trä iakttagits som 
sedan C 14-daterats 1620 ± 90 BP (St 7202). Date

ringens relevans för konstruktionen är oklar. 
Undersökningen gav ingen entydig tolkning av an
läggningen.

Fynd: - 
Datering: -

Jokkmokk, kv Talvatis och Jabmek, fornl 57 och 
58
Norrbottens museum 
Fältarbetsledare: Thomas Wallerström

Undersökningen föranleddes av en parkering och ett 
parkeringshus. Den anslöt till tidigare undersökta 
delar av gamla kyrk- och marknadsplatser med 
anor från 1600-talets början. Undersökningen gav 
inga spår av bebyggelse men en vägsträckning på
träffades som torde ha lett fram till 
1600-talskyrkan i Jokkmokk, riven vid 1700-talets 
mitt.

Fynd: -
Datering: 1600- 1750-tal.

Jukkasjärvi sn, Nuolja 
Norrbottens museum 
Fältarbetsledare: Thomas Wallerström

Inventeringen avsåg kulturlämningar som skulle 
kunna beröras av arbeten föranledda av en ny järn
vägstunnel genom Nuolja. Två husgrunder på
träffades. Dessa härrör sannolikt från Ofoten- 
banans tillkomst (ca 1900).

Fynd: -
Datering: 1900.

Jukkasjärvi sn, Svappavaara 
Norrbottens museum 
Fältarbetsledare: Thomaf Wallerström

Inventering avsåg att lokalisera kopparverket i 
Svappavaara (1655-1717) och avgränsa kultur
minnesvårdens intressen i området. Området har 
delvis bebyggts.

Fynd: -
Datering: 1655- 1717.
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Medelpad

Attmars sn, Sörfors, fornl 53 
Länsmuseet Murberget 
Fältarbetsledare: Lennart Forsberg

Fomlämningen utsattes for skadegörelse i början 
av 1970-talet. Den användes då som koja och tjuv
gömma. Vid återställandet revs kojan och bråte 
forslades undan. De skadade områdena rensades 
ordentligt för att kunna fastställa om brandlagret 
fanns kvar. Anläggningens västra del var mest för
störd. I den östra delen hade man inte grävt lika 
djupt och här framkom några bitar bränt ben, lite 
sot och kol, vilket bör vara rester efter gravsätt
ningens brandlager.

Med tanke på de resurser som fanns till förfogande 
gjordes inga ytterligare ingrepp. Med sand och sten 
fylldes högen igen och täcktes slutligen med gräs
torv.

En eventuell framtida exploatering av området och 
därtill följande undersökning av fornlämning 53:1 
borde ha möjlighet att få fram en C 14-datering 
och fynd från gravgömman som åtminstone delvis 
kan finnas kvar. Dessutom bra boplatsläge.

Fynd: brända ben 
Datering: äldre järnålder

Selångers sn, Bergsåker, fornl 32 
Länsmuseet Murberget 
Fältarbetsledare: Lennart Forsberg

Efterundersökning av skadad skärvstenshög samt 
provundersökning runt denna. Den förmodade 
skärvstenshögen visade sig endast vara en skärv- 
stenssamling. Vid provundersökningen framkom 
enstaka skärvstenar samt brända ben som förmod
ligen härrör från ytterligare nu förstörda gravhögar 
eller en boplats i närheten av fomlämningen.

Fynd: brända ben 
Datering: järnålder

Tuna sn, fornl 122 
Länsmuseet Murberget 
Fältarbetsledare: Lennart Forsberg

Fomlämningen upptäcktes i samband med fosfat
kartering av området inför en förestående exploa
tering. Exploateringen stoppades. Fosfatkartering
en indikerade ett stort sammanhängande boplats
område. En maskinavbaning gjordes av området 
för att avgränsa fomlämningsområdet. Ett 30-tal 
härdar påträffades samt boplats rester.

Fynd: brända ben, skärvsten, bränd lera 
Datering: förromersk - äldre romersk järnålder

Skåne

Baldringe sn, Baldringe torp, fornl 58 och 77 
Lunds universitets historiska museum 
Fältarbetsledare: Mats Blohmé

Undersökningen ingår som en del i Ystadsprojek- 
tets delprojekt B5 (bebygelseutveckling, produk
tion och social organisation under medeltiden). 
Målsättningen var att från den medeltida byn 
Baldringetorp (utskiftad, så när som på en gård) in
samla arkeologiska data, makrofossilprov och 
ostelogiskt material för analys och jämförelse med 
övriga undersökningar inom delprojektet.

Tre schakt, sammanlagt drygt 300 m, drogs över 
den del av bytomten, som efter 1983 års prov
undersökning utpekats som mest lovande. I de 
centrala delarna av området undersöktes ett upp 
till 1,5 m tjockt kulturlager med fynd av äldre 
svartgods, äldre och yngre rödgods. Därutöver 
undersöktes bl a ett grophus och avfallsgropar 
(tidig medeltid), två härdar (1500-tal), en hus
grund, gårdsplan och två vägar (1700-1800-tal).

Fynd: keramik (äldre svartgods, äldre och yngre 
rödgods).
Datering: tidig medeltid, 1500-tal, 1700 -
1800-tal.
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Barkåkra sn, del av Luntertun 1:36, fornl 56 
Skånes hembygdsförbund 
Fältarbetsledare: Tyra Ericson

Undersökning i samband med nybyggnation av 
villa inom Lundertuns medeltida stadsområde. 
Matjorden schaktades av på en yta av ca 15 x 15 
m. Inget kulturlager fanns på platsen. Nedgräva i 
den sterila sanden fanns två härdar, en avfallsgrop, 
resterna av en trolig ugnsanläggning samt sju stolp- 
hål framkom vid undersökningen av ugnsanlägg- 
ningen.

Undersökningen visade att de två härdarna var 
fyndtomma och troligen kan dateras till förhisto
risk tid. Övriga anläggningar kunde genom fynd, 
främst av tegel, dateras till medeltid.

Fynd: keramik (yngre rödgods), järnföremål. 
Datering: förhistorisk tid, medeltid.

Båstad, Båstads kyrka 
Skånes hembygdsförbund 
Fältarbetsledare: Bertil Helgesson

1 samband med grävning av avloppsledning till 
kyrkan företogs en antikvarisk kontroll. Schaktet 
var ca 100 m långt, dess bredd 0,4 m och dess djup 
varierade mellan 1,1 och 1,6 m.

Fynd: -
Datering: medeltid.

Båstad, stg 87
Skånes hembygdsförbund
Fältarbetsledare: Bertil Helgesson

Vid schaktning för en villatomt inom stg 87 före
togs en provundersökning. Stg 87 ligger i de östra 
delarna av Båstads medeltida stadsområde. Vid 
provundersökningen upptogs schakt där hus, 
parkeringsplats och swimmingpool kommer att 
byggas.

Under ett ca 0,3-0,6 m tjockt lager av humus, med 
stort inslag av vattenslipade stenar och block, kom 
den sterila bottnen. Denna botten bestod av röd
brunt grus med stort inslag av vattenslipade stenar 
och block. Inga fynd eller konstruktioner som 
motiverade en vidare undersökning framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Fjälkinge sn, Fjälkinge 48:16 
Skånes hembygdsförbund 
Fältarbetsledare: Eva Arvidsson

Provunderökning i samband med tillbyggnad av 
församlingshem. Församlingshemmet i Fjälkinge 
ligger inom det medeltida byområdet. Mindre än 
100 m norr om platsen har delar av en stenålders- 
boplats undersökts.

Med maskin upptogs två schakt 0,9 m breda och 
ca 25 respektive 12 m långa. Inget av arkeologiskt 
intresse framkom. Eventuella lämningar har blivit 
störda vid tidigare exploatering.

Fynd: - 
Datering: -

Fjälkinge sn, Kälkestad 8:4, oregistrerad fornl 
Skånes hembygdsförbund 
Fältarbetsledare: Carl-Fredrik Beijer

Inom ett ca 50 x 200 stort område invid en befint
lig grustäkt på fastigheten Kälkestad 8:4 skulle 
matjordsavbaning för fortsatt täktverksamhet ske.

Då takten är belägen inom ett höjdsträckt parti i 
landskapet, en utlöpare till Fjälkinge backe, an
tyder topografin ett troligt läge för bosättning eller 
gravar från förhistorisk tid. Ovan mark finns inga 
fornlämningar registrerade i området.

Vid schaktningsarbetena kunde emellertid ett tio
tal härdar eller härdbottnar konstateras, samtliga 
anläggningar låg i övergången mellan brun humös 
sandmylla och ren sand. På grund av de kraftiga 
skador som härdarna fatt vid avbaningen under
söktes de endast översiktligt.

Fynd: -
Datering: förhistorisk tid.

Lund, kv Katedralskolan 2 
Kulturen
Fältarbetsledare: Torvald Nilsson

Undersökningen på tomten, som är belägen i 
Lunds medeltida stadskärna, föranleddes av plane
rad nybebyggelse. Undersökningsytan var belägen 
inom området för sockenkyrkan S:t Andreas 
kyrkogård. I det 35 m2 stora schaktet dokumente
rades tolv gravar. Nedgrävda i moränleran stod tre
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stora stavar som har tillhört en byggnad som har 
stått på kyrkogården under en tidig del av dess an
vändningstid. Eventuellt kan det röra sig om en 
klockstapel. Stavarna, som har grävts ned genom 
en del gravar, är preliminärt dendrokronologiskt 
daterade till 1065 -5. Detta indikerar att sten
kyrkan har föregåtts av en stavkyrka.

Över stenkyrkan grävdes två mindre provgropar. 
Med utgångspunkten från dessa och äldre under
sökningar är det möjligt att rekonstruera en 30 m 
lång kyrka med absid, kor, långhus och runt väst- 
torn.

Kyrkogården lades igen 1536 i samband med re
formationen och från 1500-talet påträffades ett ler- 
golv till ett hus.

Förutom enstaka keramikbitar bestod fynden i 
stort sett endast av tre gravgåvor: två pilgrims- 
musslor och ett halsband av träkulor.

Fynd: keramik, pilgrimsmusslor, halsband av trä
kulor.
Datering: medeltid (tidig - hög - sen).

Lund, kv Själabodarna 1 
Kulturen
Fältarbetsledare: Claes Wahlöö

Undersökningen på tomten, som är belägen i 
Lunds medeltida stadskärna, föranleddes av plane
rad nybebyggelse. Till större delen genomfördes 
den som en schaktningsövervakning. Därvid doku
menterades 23 gropar och brunnar, huvudsakligen 
från 1000/1100-tal. En noggrannare dokumenta
tion genomfördes av de grundmurar till ett stenhus 
som påträffades under schaktningarna. Murarna 
bestod av fältstenar fastgjutna i kalkbruk med 
mycket tegelbrockor i. Murarna, som var bevarade 
till en höjd av 1-1,4 m har utgjort en halvkällare 
till ett 11,2 x 6,2 m stort hus. En ingång fanns på 
vardera den norra respektive östra väggen. Huset 
har senare blivit påbyggt med en ca 6 x 6 m stor 
utbyggnad i det sydöstra hörnet. Utifrån skriftliga 
källor, stilhistoriska kriterier och arkeologiska be
lägg kan huset dateras till 1300-talet eller even
tuellt sent 1200-tal.

Fyndmaterialet bestod i stort sett endast av kera
mik, framför allt A-gods (ca 1 kg) och B-ll gods 
från 1500 - 1600-talet (ca 5,5 kg).

Fynd: keramik (A-gods, B-II gods).
Datering: 1000/1100-tal, 1200/1300-tal,
1500/1600-tal.

Lund, kv S:t Mikael 5 
Kulturen
Fältarbetsledare: Torvald Nilsson

Tomten, som är belägen i Lunds medeltida stads
kärna, undersöktes med anledning av planerad ny
bebyggelse.

I den norra delen av schaktet dokumenterades 153 
gravar tillhörande S:t Mikaels sockenkyrka. I det 
äldsta gravskiktet låg en stor andel av skeletten på 
ett tjockt träkolslager. Då träkolsgravarna framför 
allt är vanliga under 1000-talet indikerar de före
komsten av en äldre stavkyrka på platsen. Kyrko
gårdens användningstid kan sättas till ca 1050 - 
1536.

På den mellersta och södra delen av tomten doku
menterades ett antal bebyggelselämningar som 
härdar, stolphål, lergolv, rännor, brunnar och gro
par från tiden 1000 - 1300-talen. Av husläm
ningarna var två hus från 1200-talets senare hälft 
bäst bevarade.

1 den södra delen av tomten påträffades en ugn för 
tegelbränning, ett tegelgolv förmodligen tillhöran
de en torklada eller verkstadsbyggnad samt en bas
säng för bearbetning av lera. Tegelugnen bör vara 
uppförd under tiden 1330- 1360.

Fyndliggaren upptar 383 nummer med ett varie
rande antal fynd under varje nummer. Fyndmate
rialet bestod i stort sett av det ”strandardsorti- 
ment” som påträffas vid alla medeltidsgrävningar i 
Lund och ligger huvudsakligen inom tiden 1000- 
till och med 1300-tal.

Fynd: keramik, hom-ben-föremål m m.
Datering: 1000- 1300-tal.

Löddeköpinge sn, Löddeköpinge kyrka och kyrko
gård
Lunds universitets historiska museum 
Fältarbetsledare: Eivind Claesson

Undersökningarna orsakades av en omfattande 
renovering och tillbyggnad av kyrkan. Arbetet be-
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stod av tre etapper: en utvändig kyrkogårdsutgräv- 
ning norr om långhuset, en invändig undersökning 
i långhuset och tornet samt ett ledningsschakt runt 
kyrkan och på norra delen av kyrkogården. Paral
lellt med den arkeologiska undersökningen 
genomfördes en omfattande murverksdokumenta- 
tion.

Den utvändiga kyrkogårdsundersökningen berörde 
till största delen recenta gravar från 1900-talet, 
men tre tidigmedeltida gravar kunde konstateras, 
varav en belägen direkt utanför nordportalen.

1 ledningsschaktet kunde ett sydligt vapenhus be
kräftas och vikingatida och tidigmedeltida be
byggelselager påträffades.

Den invändiga undersökningen visade att den nu
varande stenkyrkan är den första på platsen och 
kyrkan underlagrades av kraftiga bebyggelselager 
från vikingatid och tidig medeltid innehållande 
bl a grophus. Det framstod som om bebyggelsen 
direkt avröjts för byggnadet av kyrkan. Under 
tornet, som kunde dateras till omkring 1400, på
träffades två stenkistor vilka far betraktas som 
patronusgravar. Dessa var av samma typ som de 
stenkistor som påträffats vid den 300 m österut be
lägna träkyrkan vars nedläggning dateras till om
kring 1150. Då dessa gravar härrör från träkyrkans 
sista fas kan en kontinuitet beläggas till sten
kyrkans grundande under patronusfamiljen.

Kompakta lergolv från 1300- och 1400-talen 
kunde dokumenteras och en äldre valvslagningsfas 
under sent 1400-tal belädes då hela kyrkan fatt 
valv - i långhuset sex valv i två skepp. Dateringar
na grundar sig till stor del på de 77 mynt som på
träffades - huvudsakligen medeltida.

Fynd: mynt, keramik (svartgods).
Datering: 800-tal, medeltid, 1900-tal.

Malmö, kv Björnen 4 
Malmö museer
Fältarbetsledare: Jörgen Kling

Antikvarisk kontroll föranledd av nybygge av bo
stadshus inom 1500 - 1600-tals staden.

Inom tomten påträffades två anläggningar som 
tolkats som rester av fiskedammar, som av fynd
materialet kan dateras till 1500 -1600-tal. En tred
je anläggning tolkades som en brunn men denna

saknade daterbara fynd. I trottoaren påträffades 
vidare trävattenledningar, rester efter 1500-talets 
vattenförsörjningssystem.

Fynd: keramik, djurben, sötvattensnäckor. 
Datering: 1500- 1600-tal.

Malmö, Fosie sn, kv Krukskärvan 16 och 17 
Malmö museer
Fältarbetsledare: Esbjörn Jonsson

Utgrävningen inom kvarteret Krukskärvan var för
anledd av att marken skulle iordningställas till 
industrimark. Undersökningen berörde boplats
lämningar, totalt undersöktes 76 anläggningar i 
huvudsak gropar och härdar.

Fynd: keramik, flinta.
Datering: yngre stenålder, bronsålder.

Malmö, Fosie sn, kv Krukskärvan 16 och 17 
Malmö museer
Fältarbetsledare: Esbjörn Jonsson

Undersökningen föranleddes av nybyggnation av 
skyddsrum. Byggnaden skulle läggas på pålar. Vid 
undersökningen påträffades arbetsplattformen till 
en tegelugn, daterad till medeltid.

Vidare undersöktes rester av en kupolugn samt be
byggelselämningar från medeltid och nyare tid.

Fynd: -
Datering: medeltid, nyare tid.

Malmö, kv Humle 30 
Malmö museer
Fältarbetsledare: Jörgen Kling

Undersökningen föranleddes av nybyggnation av 
bostadshus inom den medeltida stadens östra del. 
Rester efter ett av de ”Courte Gardien”, militära 
vakthus, som byggdes efter Roskildefreden 1658, 
påträffades. De medeltida anläggningarna bestod 
av tunnor, gropar, stolphål och en genomgående 
ränna.

Fynd: -
Datering: 1300 - 1400-tal, nyare tid.
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Malmö, kv Nore 32 och 34 
Malmö museer
Fältarbetsledare: Esbjörn Jonsson

Undersökningen föranleddes av att ett enfamiljs
hus med utfart och VA-anslutning skulle byggas. 
Utfarten skar genom Järavallen en strandvall.

Utgrävningen kom att omfatta rester av ett kultur
lager.

Fynd: keramik (ertebölletyp), kämyxor, skivyxor 
och tvärpilar.
Datering: äldre och yngre stenålder.

Malmö, kv Tranan 
Malmö museer
Fältarbetsledare: Billy Nielsen

Utgrävningen föranleddes av nybygge och med 
detta av kontors- och bostadshus. Kvarteret 
Tranan är i och med detta i stort sett helt exploate
rat. Utgrävningen visade på bebyggelserester från 
1300 - 1400-tal, samt tegel- och skärvkross från 
den tegelugn som tidigare undersökts i angränsan
de tomt. Vidare undersöktes två brunnar daterade 
till 1514 ±5 år respektive 1600 - 1700-tal.

Fynd: tegel.
Datering: 1300-tal - nyare tid.

Malmö, kv Väveriet 14,
Malmö museer 
Fältarbetsledare: Jan Persson

Provundersökning föranledd av nybyggnation 
inom den medeltida stadens södra del. Vid under
sökningen påträffades medeltida kulturlager, men 
även rester av en neolitisk boplats.

Fynd: bearbetad flinta.
Datering: neolitikum, medeltid.

Malmö, Lockarp sn, kv Bronsdolken 11 
Malmö museer
Fältarbetsledare: Liselotte Israelsson

Undersökningarna föranleddes av nybyggnation av 
industrilokaler. Under 1985 och 1986 har totalt 
260 anläggningar undersökts. Boplatslämningar i

form av gropar, härdar och ett kulturlager med 
fynd av bl a trattbägarkeramik. Vidare har under
sökts brand- och skelettgravar från vikingatid. Så
väl brand- som skelettgravama var mycket dåligt 
bevarade.

Fynd: keramik.
Datering: mellan- och senneolitikum, vikingatid.

Malmö, Lockarps sn, kv Bronsdolken 19 
Malmö museer
Fältarbetsledare: Håkan Assarsson

Undersökningen föranleddes av nybyggnation av 
industrihotell. Den aktuella undersökningen var 
den sista av tre etapper inom kv Bronsdolken 19 
och 20. Bebyggelselämningar som undersökts vid 
de tidigare etapperna fortsatte på nr 19. Totalt 
undersöktes 160 anläggningar såsom härdar, härd
gropar, gropar, kokgropar, gropsystem och stolp- 
hål.

Två öst-västligt orienterade långhus har daterats 
till äldre järnålder. Husen hade tydliga väggstolpar 
och väggränna. Bland fyndmaterialet kan fram
hållas ett rikt keramikmaterial.

Fynd: keramik.
Datering: yngre bronsålder, äldre järnålder.

Malmö, Lockarps sn, kv Bronsdolken 24, fornl 64 
Malmö museer
Fältarbetsledare: Bengt-Åke Samuelsson

Med anledning av industrimarksexploatering ut
fördes en arkeologisk utgrävning av boplatsläm
ningar (stolphål och gropar) och ett gravfält. Sam
manlagt undersöktes 400 anläggningar varav elva 
var skelettgravar. Delar av boplatser och gravfältet 
har undersökts tidigare.

Orienteringen av de nu aktuella gravarna varie
rade, i flera fall ha kistkonstruktioner kunnat be
läggas och några innehåller två-tre stenblock. 
Mycket lite av skeletten återstod.

Fynd: sölja, knivar, spelbrickor, bryne.
Datering: senneolitikum, yngre bronsålder, 
vikingatid.
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Malmö, Stortorget 
Malmö museer
Fältarbetsledare: Raimond Thorn

Undersökningen föranleddes av anläggandet av en 
underjordisk nätstation på Stortorget. Stortorget 
lades ut på 1500-talet och då revs den medeltida 
bebyggelsen. Fyra bebyggelsenivåer kunde doku
menteras. Den äldsta hänför sig till 1100-talets slut 
och en s k lerbotten undersöktes.

Övriga tre faser är bebyggelselämningar fram till 
1540. Förekomst av slagg visar smidesverksamhet 
vilket styrks av skriftliga källor.

Fynd: mynt, keramik (äldre rödgods), fragment av 
glasbägare.
Datering: 1100-tal - 1500-tal.

Malmö, S Sallerup sn, Äng dala, delar av fornl 32 
och 44
Malmö museer
Fältarbetsledare: Billy Nielsen

Provundersökning föranledd av utvidgning av 
täktområde inom Ängdala i södra Sallerup. Se 
vidare anmälan för undersökning.

Vid undersökningen påträffades boplatslämningar 
med bl a husrester samt spridda förekomster och 
tätare stråk av flintgruvor.

Fynd: -
Datering: neolitikum, forromersk järnålder.

Malmö, S Sallerup sn, Ängdala, delar av fornl 32 
och 44
Malmö museer
Fältarbetsledare: Billy Nielsen

Med anledning av utvidgning av krittäkt genom
fördes en utgrävning inom exploateringsområdet. 
Området är genom inventering och tidigare utgräv
ningar ett känt fomlämningsområde. Inom årets 
utgrävningsområde påträffades gruvor, dagbrott 
och slagplatser for flinta. Inom området under
söktes även boplatslämningar i form av härdar, 
kokgropar och stolphål.-Fyndmaterialet är mycket 
rikt och varierande. Bland keramiken märks ett 
tunnformat 32,7 cm högt kärl från senneolitikum - 
äldre bronsålder.

Fynd: bronsknapp, kniv, keramik, flintredskap. 
Datering: senneolitikum - förromersk järnålder.

Nosaby sn, Nosaby 20:30 
Skånes hembygdsförbund 
Fältarbetsledare: Bertil Helgesson

Vid utbyggnad av Nosaby församlingshem strax 
väster om den nuvarande kyrkan (från 1870-talet) 
företogs en provundersökning för att försöka finna 
läget för Nosaby medeltida kyrka.

Ett 0,6 x 26 m långt schakt grävdes till steril botten 
och lagerföljden dokumenterades. Några fynd eller 
konstruktioner som motiverade en vidare under
sökning framkom inte.

Fynd: - 
Datering:

Nymölla sn, fornl 3
Lunds universitet, arkeologiska institutionen 
Fältarbetsledare: Bożena Wyszomirska

Fortsatt udnérsökning av Nymölla III, boplatsen 
visade sig vara tidigneolitisk med keramiskt mate
rial från trattbägarkultur samt med ett litet inslag 
av Ertebölle kultur (TRBC). Flintmaterialet tyder 
på mesolitiska rötter. Stenmaterial är både mesoli- 
tiskt och tidigneolitiskt. Djurbensanalys tyder på 
fangsttraditioner - hjort och rådjur dominerar.

Fynd: keramik, restprodukter av flinta, flintred
skap, bearbetade benföremål, djurben.
Datering: tidigneolitikum.

Simrishamn, kv Massakos 13 
Skånes hembygdsförbund 
Fältarbetsledare: Tyra Ericson

Kvarteret Massakos 13 är beläget inom Simris
hamns medeltida stadsområde. I denna del av 
staden har tidigare påträffats ett stort antal ler- 
bottnar.

Vid grävningen schaktades matjorden bort från en 
yta av ca 12 x 9 m storlek. I den sterila botten
sanden var 32 anläggningar nedgrävda. Dessa 
undersöktes och dokumenterades. Av anläggning
ar var 17 stolphål, nio lerbottnar och sex gropar.
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Fynd: bryna, djurben.
Datering: förhistorisk tidig medeltid, medeltid, 
nyare tid.

Skanör, Skanör 2:1, Hovbacken, fornl 11 
Lunds universitets historiska museum 
Fältarbetsledare: Lars Ersgård

Undersökningen, som företogs i forskningssyfte, 
berörde ett omfattande komplex av anläggningar 
på en långsträckt sandrevel väster om nuvarande 
Skanör. Anläggningarna, som utgörs av ovala 
gropar i markytan, ligger orienterade i flera 
parallella rader. På platsen, som bär namnet Hov
backen, skall enligt en skriftlig källa från 
1400-talets slut ha funnits ca 170 fiskebodar. En 
av de nämnda anläggningarna undersöktes. Rester 
av en rektangulär byggnad, ca 3 x 5 m, påträffades. 
Denna har haft låga väggar av grästorv samt en 
takkonstruktion, som burits upp av en langsgående 
rad av stolpar i anläggningens mitt. Två mynt gav 
en datering till 1400 - 1500-tal. Denna samt an
läggningens karaktär överensstämmer väl med de 
skriftliga beläggen.

Fynd: keramik, mynt, jämföremål.
Datering: 1400- 1500-tal

Skanör, Skanör 2:1, Skanörs stadspark 
Lunds universitets historiska museum 
Fältarbetsledare: Lars Ersgård

Undersökningen, arrangerades som seminariegräv- 
ning för studerande i medeltidsarkeologi och be
rörde i östra kanten av Skanörs medeltida stads- 
område. Syftet med undersökningen var att loka
lisera en förmodad medeltida kyrkobyggnad, som 
enligt vissa indikationer i det äldsta kartmaterialet 
skall ha funnits i detta område. Någon dylik an
läggning påträffades dock inte utan endast svagt 
kulturpåverkade myllager samt under dessa sväm- 
sand, vilket tyder på att platsen varit sankmark 
under medeltiden.

Fynd: keramik 
Datering: 1200 - 1300-tal

Skanör, Skanör 3:2
Lunds universitets historiska museum
Fältarbetsledare: Lars Ersgård

Undersökningen företogs i forskningssyfte på en 
strandvall norr om Skanörs medeltida borgruin. 
Inga tidigare undersökningar hade utförts i om
rådet. I det fyra kvadratmeter stora provschaktet 
påträffades ett halv meter tjockt kulturlager, inne
hållande tre lerbottnar. De påträffade lämningarna 
kunde preliminärt teras till 1200- 1300-tal.

Fynd: keramik, jämföremål 
Datering: 1200 - 1300-tal

St Köpinge sn, k v Kabusa 1:2 
Lunds universitets historiska museum 
Fältarbetsledare: Mats Larsson

Vetenskaplig undersökning utförd i samband med 
projektet ”Kulturlandskapet under 6000 år”.

Under faltin ventering påträffades rikligt med fynd 
inom två områden på en sandig, svagt markerad 
förhöjning. Denna förhöjning utgjorde under neo- 
litisk tid en udde som sträckt sig ut i nuvarande 
Ingelstorps mosse. Med hjälp av grävmaskin av
banades sammanlagt 1 200 m2. Inom båda om
rådena förelåg kulturlager. Den största boplatsen 
erhöll beteckningen Kabusa IV:b medan den 
mindre, väster om ovan nämnda, fick beteckning
en Kabusa IV:a. Inom boplatsen Kabusa IV:b 
framkom kulturlager och ett 100-tal anläggningar 
medan det inom Kabusa IV:a framkom kulturlager 
och ett fatal anläggningar. På Kabusa IV:b på
träffades ett rikt material (ca 50 kg keramik och 9 
kg flinta). Huvuddelen av materialet kan dateras 
till mellanneolitikum la. Däribland ett långhus, 16 
x 2 m mellan de dubbla takbärande stolparna. 
Detta är daterat med hjälp av keramik i stolp- 
hålen.

Under kulturlagret från mellanneolitikum I på
träffades i boplatsens centrala del ett mindre om
råde med ett gråaktigt lager som kunde dateras till 
tidigneolitikum (snöomerad keramik, kragflaska, 
spetsnackigt yxfragmnet bl a). Dessutom framkom 
ett mindre material, huvudsakligen tandstämpel- 
omerad keramik, från mellanneolitikum III.

Området Kabusa IV:a gav relativt fa fynd men 
huvuddelen kan dateras till mellanneolitikum I.
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Sammanfattningsvis kan sägas att boplatsen har tre 
bosättningshorisonter: tidigneolitikum, mellan- 
neolitikum Ia och mellanneolitikum III. Dessutom 
kan nämnas ett par skärvor från senneolitikum.

Fynd: keramik, flinta.
Datering: tidigneolitikum, mellanneolitikum.

St Köpinge sn, kv Kabusa 2:32
Lunds universitets historiska museum, Ystad-
projektet
Fältarbetsledare: Mats Larsson

Ett 10-tal meter sydöst om fastigheten 2:31 på
träffades under inventeringen ett betydande lös- 
fyndsmaterial med både keramik och flinta. Date
ringen av detta kunde sägas ligga i början av 
mellanneolitikum. En undersökning utfördes. Vid 
den efterföljande undersökningen undersöktes 
större delen av boplatsen. Inom detta område 
framkom kulturlager och anläggningar. Först
nämnda sönderföll i två områden med stensätt- 
ningar. Husrester? Den övervägande delen av det 
ca 60 kg stora keramikmaterialet framkom inom 
dessa båda områden. Flintmaterialet var betydligt 
mindre, endast några kilo. Däribland dock ett par 
större fragment av tjocknackiga yxor av Bundo 
typ.

Keramiken och yxorna kan dateras till mellanneo
litikum II. Keramikmaterialet är rikt med bl a 
fragmnt av trattbägare, förrådskärl, brämbägare 
och fotskålar.

Fynd: keramik, bearbetad flinta.
Datering: mellanneolitikum.

St Köpinge sn, kv Kabusa 23:1
Lunds universitets historiska museum, Ystad-
projektet
Fältarbetsledare: Mats Larsson

Vetenskaplig undersökning utförd i samband med 
projektet ”Kulturlandskapet under 6000 år”. 
Under Eitin venteringen för sista Eltsäsongen på 
projektet framkom endast ett par hundra meter 
från Kabusa 7:2 ett större antal lösfynd, keramik 
och flinta, inom ett begränsat område i anslutning 
till väg 101. Topografiskt kännetecknas området 
av sandig jord och en svagt markerad förhöjning i 
anslutning till Kabusaån.

Med hjälp av grävmaskin borttogs matjorden inom 
ett 600 m2 stort område. Området var stört av 
moderna nedgrävningar samt vägbygget men ett 
större sammanhängande kulturlager kunde 
emellertid beläggas. Under detta framkom ett 
20-tal anläggningar, stolphål och härdar. Datering
en är mellanneolitikum a. Dessutom påträffades 
mindre delar av en boplats från sen yngre brons
ålder bestående av kulturlagerrester, härdar och 
kokgropar.

Fynd: keramik, flinta.
Datering: mellanneolitikum, sen yngre bronsålder.

St Köpinge sn, kv Kabusa 26:1
Lunds universitets historiska museum, Ystad-
projektet
Fältarbetsledare: Mats Larsson

Öster om Kabusa 2:32 påträffades under invente
ringen keramik och flintredskap från övergången 
mellan tidig- och mellanneolitikum. Efterföljande 
undersökning gav till resultat att ett kulturlager 
kunde beläggas och dessutom ett mindre antal an
läggningar. Materialet är litet men homogent och 
tillhör tiden omkring 2600 f Kr. Ornamentiken på 
keramiken motsvarar den syd-västdanska Fuchs- 
bergstilen. Intressant är också att i boplatsens 
södra del i anslutning till Kabusaån framkom en 
grund ränna som kan härröra från en eventuell 
hägnad. Ett Etal stolphål påträffades i botten av 
denna.

Fynd: keramik, flintredskap.
Datering: tidig - mellanneolitikum.

St Köpinge sn, Köpinge 12:7, Barevadsmölla 
Lunds universitets historiska museum, Ystad- 
projektet
Fältarbetsledare: Inger Torstensdotter Åhlin

Undersökningen företogs inom ramen för Ystads- 
projektet, delprojekt B3 (punkt 41 i B3:s prov
undersökningsprogram för St Köpinge sn). Under
sökningsområdet är beläget strax över femmeters- 
kurvan på en svag ostsluttning ned mot Nybroån 
och Barevadsmölla. Området uppvisar höga fosfat
värden i UV Syds fosfatkartering. Vid flyg- 
rekognoscering har dokumenterats vegetationsspår 
i säd som tyder på överodlade fornlämningar.
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Med grävmaskin avbanades matjorden i sju sök- 
schakt med tio meters mellanrum. Det sterila 
materialet därunder bestod av sand. Totalt kunde 
154 anläggningar konstateras. Av dessa under
söktes merparten. Anläggningarna utgjordes av 
grophus (tre stycken varav två undersöktes), 
gropar, härdar, stolphål, rännor och kulturlager- 
rester. Huvuddelen av bebyggelseresterna kan för
modligen dateras till vendel-vikingatid. Området 
kan dock ha utnyttjats även under tidigare skeden 
av förhistorien. Fynd av ett slipat flintavslag i an
slutning till en kulturlagerrest tyder på verksamhet 
under yngre stenålder.

Från området kommer ett lösfynd i form av en eld- 
slagningssten med kantränna. Denna förvaras av 
innehavaren till Barevadsmölla.

Fynd: keramik, bränd lera, flinta, järn, slagg, trä
kol.
Datering: vendel-vikingatid.

St Köpinge sn, St Köpinge 11:16, Stamhem 
Lunds universitets historiska museum, Ystad - 
projektet
Fältarbetsledare: Inger Torstensdotter Åhlin

Undersökningen företogs inom ramen for Ystads- 
projektet, delprojekt B3 (punkt 17 i B3:s prov
undersökningsprogram frö St Köpinge sn). Under
sökningsområdet, varav endast ett mindre parti 
provundersöktes, utgörs av en svag höjdrygg i 
nordväst begränsad av Nybroåns strandbrink. Om
rådet ligger intill St Köpinge bykärna som den 
dokumenterats i äldre lantmäterihandlingar. Om
rådet uppvisar höga fosfatvärden i såväl Arrhenius 
som UV Syds karteringar. Vid flygrekognoscering 
har dokumenterats crop-marks som tyder på över
odlade boplatslämningar. Huvudfrågeställningen 
gällde om bebyggelselämningar i byns tomter 
kunde knytas till ett äldre bebyggelseskede i den 
medeltida byn.

I sju sökschakt med nord-sydlig riktning och tio 
meters mellanrum avbanades matjorden med hjälp 
av grävmaskin. Den sterila marken bestod till 
största delen av sand och grusig sand med smärre 
inslag av lera i anslutning till åbrinken. I schakten 
framkom totalt 223 anläggningar. Dessa bestod av 
stolphål, gropar, härdar, kokgropar (antyder akti
vitet på platsen även under bronsåldern), rännor 
samt ett kulturlager. Kulturlagret kan knytas till

1700-talets bebyggelse. Några kompletta hus kan 
ej rekonstrueras med utgångspunkt från stolp- 
hålen. Stolphålens karaktär och utbredning talar 
dock för att ett flertal ingår i lämningar efter lång
hus. Huvuddelen av anläggningarna skall dock tro
ligen kopplas samman med den vendiska kerami
ken och utgör bebyggelselämningar från övergång
en vikingatid - tidig medeltid som kan sättas i 
samband med St Köpinge by.

Fynd: keramik (vendiskt svartgods), slagg, träkol, 
bränd lera, flinta, ben, brons och järn.
Datering: bronsålder, vikingatid - tidig medeltid.

St Köpinge sn, St Köpinge 12:23, Lönneröd 
Lunds universitets historiska museum, Ystad- 
projektet
Fältarbetsledare: Inger Torstensdotter Åhlin

Undersökningen företogs inom ramen för Ystads- 
projektet, delprojekt B3 (punkt 21 i B3:s prov
undersökningsprogram för St Köpinge sn). Under
sökningsområdet utgörs av en öst-västlig höjd
sträckning med höga fosfatvärden i såväl 
Arrhenius som UV Syds karteringar. Syftet med 
undersökningen var att söka spår efter äldre be
byggelse som eventuellt kunde kopplas till det 
gamla marknamnet Afwijsåkrar/afwussahögsåkrar.

Med grävmaskin avbanades matjorden i tio nord
sydliga sökschakt med tio meters mellanrum. I 
schakten framkom endast ett fatal anläggningar: en 
härd samt gropar/stolphål.

Undersökningen, som endast berörde en mindre 
del av området, kunde inte bekräfta spår av någon 
permanent bebyggelse som kan kopplas till det 
äldre marknamnet.

Fynd: - 
Datering: -

St Köpinge sn. St Köpinge 15:12
Lunds universitets historiska museum, Ystad-
projektet
Fältarbetsledare: Mats Larsson

I samband med exploateringsundersökning hösten 
1985 framkom vid schaktningar for en militärväg 
anläggningar med keramik som klart kunde date
ras till stridsyxekultur. Med tillstånd från P 7
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utvidgades udnersökningen på båda sidor om det 
tidigare schaktade området. I samband härmed 
framkom ett kulturlager, ca 100 m2 samt stolphål 
och andra nedgrävningar och härdar från strids- 
yxekulturen. Keramikmaterialet hänfores till den 
senare delen av denna. Förutom keramik framkom 
ett mindre flintmaterial, bl a några små hålslipade 
yxor. Intressant är att under kulturlagret framkom 
ett antal stolphål som säkerligen ingått i en hus
konstruktion av samma typ som det danska Myr
høj huset, dvs att en del av huset varit nedgrävt.

Fynd: keramik, flintmaterial (hålslipade yxor). 
Datering: mellanneolitikum.

St Köpinge sn, St Köpinge 19:7 och 19:5b
Lunds universitets historiska museum, Ystad-
projektet
Fältarbetsledare: Inger Torstensdotter Åhlin

Undersökningen företogs inom ramen för Ystads- 
projektet, delprojekt B3 (punkt 19 i B3:s prov
undersökningsprogram för St Köpinge). Undersök
ningsområdet utgörs av en höjdplatå som sluttar 
mot syd/sydväst. Området uppvisar höga fosfat
värden i såväl Arrhenius som UV-syds karteringar. 
Vid flygrekognoscering har dokumenterats vegeta- 
tionsspår som tyder på störningar i den sterila 
marken under matjorden. Inom områdets högsta 
parti har eventuellt funnits en gravhög - Björnhög 
- markerad i äldre lantmäterihandlingar.

Med grävmaskin avbanades matjorden i åtta sök- 
schakt med tio meters mellanrum. Det sterila 
materialet därunder bestod av omväxlande sand 
och stenigt grus med enstaka inslag av lera. Endast 
ett fatal anläggningar kunde konstateras. Dessa 
utgjordes av gropar, kokgropar, härdar och stolp
hål.

De dokumenterade vegetationsspåren kunde i 
några fall kopplas till förhistoriska anläggningar. 
Merparten härrörde dock från variationerna i det 
sterila materialet. Av den förmodade gravhögen 
framkom inga entydiga spår. En koncentration av 
stenar i matjorden och på den sterila marken i an
slutning till den förmodade högens plats kan even
tuellt vara rester av en helt utplöjd gravanläggning. 
Enligt den nuvarande brukaren har man tidigare 
plöjt upp sten här.

Fynd: keramik, flinta.
Datering: yngre bronsålder (senare delen).

Torekov, S:ta Thoras kyrkoruin (parken)
Skånes hembygdsförbund 
Fältarbetsledare: Tyra Ericson

Antikvarisk kontroll av markarbeten i samband 
med trädföryngring. För trädplantering grävdes 13 
gropar, var och en med en yta av ca 1 m2 och ett 
djup av 0,7 - 1,1 m. I groparna 1 - 6 och 9 åter
fanns omrörda lager och recenta störningar. I grop 
7 återfanns kanten av en nedgravning, eventuellt 
en grav. I groparna 8 och 10-13 återfanns om
rörda gravar med spridda människoben.

Fynd: människoben (återjordade).
Datering: medeltid - 1800-tal.

Vä, kv Mimas 5
Skånes hembygdsförbund
Fältarbetsledare: Carl-Fredrik Beijer

I samband med schaktning för villabygge genom
fördes schaktkontroll, då byggplatsen låg i anslut
ning till kända fomlämningar, 24 och 25, Vä sn. 
Vid schaktningarna framkom inga anläggningar 
eller kulturlager.

Fynd: - 
Datering: -

Vä, kv Mimas 6
Skånes hembygdsförbund
Fältarbetsledare: Eva Arvidsson

Undersökningen ägde rum i samband med nybygg
nation. Kv Mimas ligger i den västra utkanten av 
Vä. Ca 400 m söder om nybyggnadsområdet finns 
jämåldersgravfaltet Tingsgården med domarringar 
och resta stenar. Omedelbart norr om nybyggnads
området finns två registrerade stensättningar.

Inom kv Mimas 6 avbanades matjorden, ca 0,2 m 
tjock, och under denna framkom ren steril sand. 
Några lämningar av arkeologiskt intresse på
träffades ej.

Fynd: - 
Datering: -
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Vä, Vä 71:3
Skånes hembygdsförbund 
Fältarbetsledare: Tyra Ericson

I samband med utbyggnad av garage inom fastig
heten Vä 71:3 gjordes en provundersökning. Fas
tigheten ligger inom Vä medeltida stadsområde, 
omedelbart väster om kyrkan. Matjorden schak
tades av från ett ca 5 x 5 m stort område. Under 
matjorden framkom syllstensrad, ett golvlager och 
ett kulturlager. Under kulturlagret påträffades sju 
stolphål.

Området var svårt stört av sentida nedgrävningar.

Fynd: keramik (äldre och yngre rödgods), järn- 
föremål, slagg.
Datering: medeltid.

V Karups sn, V Karups kyrka 
Skånes hembygdsförbund 
Fältarbetsledare: Anna-Paula Andersson

Den antikvariska kontrollen ägde rum i samband 
med putsrenovering. Vid undersökningstillfället 
var hela tornet renknackat från puts. På kyrkans 
övriga byggnadsdelar var endast smärre partier fri
lagda från puts. Undersökningen koncentrerades 
till att försöka konstatera förändringar i byggna
den.

Ursprungliga långhuset var ca 18 m långt. I ur
sprungliga kyrkans norra fasad påträffades en 
romansk ursprunglig fönsteromfattning, och delar 
av omfattningen till en ursprunglig nordportal. 
Kyrkan, som har förlängts både åt väster och åt 
öster, kunde konstateras ha ett igensatt fönster i 
västra förlängningen, och två i östra samt en igen
satt portal. Hela kyrkan har troligen förhöjts i sam
band med västra förlängningen, och försetts med 
gesims i samband med utbygget i söder. Dessutom 
har omfattningen till nykyrkans portal förändrats i 
form.

Fynd: - 
Datering: -

Åhus, Krokiga gatan, Åbogatan 
Skånes hembygdsförbund 
Fältarbetsledare: Bertil Helgesson

I samband med VA-schaktningar i Krokiga gatan

företogs en antikvarisk kontroll. Den utschaktade 
sträckningen mätte 113 m. Dessutom nedsattes 
rännstensbrunnar på tre ställen i Åbogatan.

Under ett ca 0,5-1,3 m tjockt, recent humuslager 
påträffades medeltida kulturlager eller flygsand. 
Under flygsandslagret finns medeltida kulturlager. 
Dessa lager är ibland separerade av tunnare flyg- 
sandshorisonter. Som tjockast är de medeltida av- 
lagringama ca 0,9 m.

I de tre schakten för rännstensbrunnama kunde 
inga kulturlager observeras.

Fynd: järn, keramik (äldre och yngre svartgods, 
rödgods, stengods).
Datering: medeltid och nyare tid.

Åhus, kv Spritan 
Skånes hembygdsförbund 
Fältarbetsledare: Bertil Helgesson

Kvarteret Spritan ligger inom Åhus medeltida 
stadsområde. Vid en utvidgning av Vin & Sprit
centralens fabriksområde företogs en arkeologisk 
undersökning. Det område som omfattades av ex
ploateringen mäter ca 40 x 60 cm. Större delen av 
exploateringsområdet var genomgrävt i modem tid 
och den egentliga undersökningen kom att kon
centreras till ett ca 14 x 18 m stort område i 
tomtens nordvästra hörn.

Ett 0,6 - 0,8 m tjockt lager bestående av sten, grus, 
humus och asfalt bortschaktades. Därunder vidtog 
de medeltida lämningarna. Ett 0,05-0,3 m tjockt 
kulturlager grävdes. Under detta kulturlager fanns 
ett sandlager i vilket diverse anläggningar var ned
grävda. Det var tre stolphål, tolv nedgrävningar, en 
väggrilla, fem bassänger, ett brandlager, en sot
fläck, ett lerlager och en gångbrygga utmodellerad i 
den underliggande silten. De mest iögonfallande 
konstruktionerna var de fem bassängema. De var 4 
-6 m stora och bortemot 2,5 m djupa. Fyllningen 
var sandig, humös kulturjord. Det faktum att bas
sängema inte skär genom varandra talar för att de 
använts samtidigt. Två bassänger, som ligger vid 
sidan om varandra, begränsas av en 3,6 x 1 m stor 
gångbrygga som utmodellerats i silten. Använd
ningen av detta system av bassänger kan ännu ej 
bestämmas.
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Fynd: mynt, silverbleck, bronsnål, bleck, nycklar, 
keramik (äldre och yngre svartgods, rödgods och 
stengods), bennål, homnål, kamfragment, flinta, 
brynen, slipsten, 1 degelfragment.
Datering: -

Ängelholm, N Kyrkogatan 
Skånes hembygdsförbund 
Fältarbetsledare: Tyra Ericson

Antikvarisk kontroll i samband med grävning av 
fjärrvärmeschakt. Norra Kyrkogatan är belägen i 
det senmedeltida Ängelholms delar, i anslutning 
till torg och kyrka. Schaktet löper från hörnet 
Norra Kyrkogatan/Storgatan och 80 m västerut. 
På ett djup av 0,4-0,5 m under nuvarande mark
yta påträffades ett 0,6-0,3 m tjockt fyndförande 
lager. Lagret bestod av brun sand med träkolsfrag- 
ment. Under kulturlagret vidtog steril sand.

Fynd: keramik (yngre rödgods), kritpipskaft. 
Datering: 1700/1800-tal.

Ö Vemmenhög sn, Skurup, Ö Vemmenhög 7:40 
Lunds universitets historiska museum 
Fältarbetsledare: Lars Larsson

Boplatsen påträffades i samband med undersök
ning av en mellanneolitisk boplats. Den aktuella 
boplatsen är belägen på en svag förhöjning som vid 
bosättningstiden utgjorde en udde delvis omgiven 
av sumpmark. På udden påträffades stolpfärgning- 
ar efter ett ca 25 m långt hus samt ett mindre hus. 
Invid det stora husets östände påträffades ett lager 
som innehöll rikligt med keramik, ben och ler- 
klining samt enstaka föremål av ben, brons, bärn
sten och glas. Lagret tillhör sen romersk järnålder 
och samma datering anger de fåtaliga keramik
fynden från huslämningarna. Boplatserna kan 
uppfattas som en gårdsnaläggning med tillhörande 
avfallslager.

Fynd: föremål av ben, brons, bärnsten, glas, kera
mik, ben och lerklining.
Datering: senromersk järnålder.

Ö Vemmenhög sn, Skurup, Ö Vemmenhög 7:40 
Lunds universitets historiska museum 
Fältarbetsledare: Lars Larsson

Den arkeologiska undersökningen utfördes inom 
ramen for projektet ”Neolitisk bosättning vid en 
sydsvensk havsvik” som utgör en fortsättning av 
det s k Skateholmsprojektet. Undersökningen 
föranleddes av att det på markytan påträffats ett 
mindre antal bearbetade flintor. Under drygt halv
metertjocka erosionslager av sand framkom ett 
kulturlager med en utsträckning av ca 50 x 10 m. 
Rikliga fynd av keramik och flinta angav att bo
platsen utnyttjats under en del av mellanneolitisk 
trattbägarkultur. Inom en sammanhängande 
undersökningsyta påträffades under kulturlagret 
ett mindre antal anläggningar i form av små gropar 
och stolphål. C14-datering av en härd angav tidig- 
neolitisk ålder. Ett mindre antal tidigneolitiska 
artefakter påträffades också.

Fynd: keramik, flinta.
Datering: mellanneolitikum.

Småland

Alseda sn, Alseda kyrka 
Vetlanda museum 
Fältarbetsledare: Charles Petruson

Vid grävningsarbete för iordningsställande av grav
rum, stöter kyrkvaktmästaren på ca 1,4 m djup på 
stenar vilka han gräver upp. När första stenlagret 
är uppgrävt, upptäcker han huggna liggande 
stenar. Vid inspektion påträffades en ca 1,2 m lång 
och ca 0,6 m bred murrest ca 14 m från kyrkans 
norra vägg och 9,5 m från yttersta spetsen på 
sakristian. Murresten är av huggen sten, där uttag 
fór träinfattningar klart kan urskiljas. Muren är 
sammanbunden av lerbruk. Stenarnas huggning 
och bindverk påminner om den s k tiondeladan, en 
äldre byggnad på höger sida om kyrkan, se fornl 9 
Alseda.

Fynd: - 
Datering: -

421



Slutförande av undersökning av gjutgrop för kyrk
klockor med gjutfundament, delar av gjutformar 
och metallfragment.

Fynd: -
Datering: hög medeltid.

Berga sn, Hulan 1:21
Smålands museum
Fältarbetsledare: Eva Ahman

Berga sn, Hulan 2:1, fornl 64 
Smålands museum 
Fältarbetsledare: Eva Ahman

År 1982 undersöktes ett vikingatida/tidigmedel- 
tida grophus på Berga kyrkogård. Då kyrkogården 
skulle utvidgas norrut 1986 konstaterades vid en 
förundersökning att boplatslämningar fanns även 
här. Vid undersökningen påträffades ett 50-tal 
mörkfärgningar, varav 10 kunde vara stolphål, 
dock osäkra sådana. Dessutom fanns en härd och 
några mindre stensamlingar. Märkligast var en fyr- 
sidig stensatt anläggning belägen i en naturlig 
svacka som var fylld med kulturjord. Anlägg
ningens innermått var 0,4 x 0,4 m och djup 0,85 
m, men med bottnen dock nära 2 m under bo
platsens övriga nivå. Den tolkades som en liten 
brunn eller vattenreservoar.

I och i anslutning till anläggningen fanns en del 
järnslagg, kol samt bitar av östersjökeramik.

Övrigt fyndmaterial utgörs främst av träkol, litet 
brända ben samt krukskärvor, varav ytterligare 
några bitar östersjökeramik.

"Brunnen” och härden har C14-daterats till 1375 
- 1380 e Kr, två mörkfärgningar med kol till 50 
respektive 1010 e Kr.

Fynd: keramik, slagg, brända ben.
Datering: romersk järnålder, vikingatid, hög 
medeltid.

Dörby sn, fornl 48 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

1 samband med underhåll av befintlig kraftledning 
forlades en stagförankring intill ett järnåldersgrav-

fält. Vid schaktningen kontrollerades att inga för
historiska anläggningar skadades.

Fynd: - 
Datering: -

Eksjö, kv Boken 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Linnea Varenius

Antikvarisk schaktkontroll föranledd av nybygg
nation. Inga arkeologiska lämningar påträffades 
inom exploateringsområdet. Direkt ovanpå steril 
moränlera låg ett 0,5 m tjockt sentida omrört fyll- 
nadslager.

Fynd: - 
Datering: -

Eksjö, kv Societeten 1 
Eksjö Museum
Fältarbetsledare: Anne Arstad

Antikvarisk kontroll i samband med nedgravning 
av el-, vatten- och avloppsledningar. Området 
visade sig vara exploaterat tidigare.

Fynd: - 
Datering: -

Gamleby, stg 22 b 
Kulbackens Museum 
Fältarbetsledare: Johan Sandell

Schaktning i samband med uppförande av garage
byggnad. Fastigheten ligger alldeles intill Gamle- 
byån, nedanför 2-meterskurvan, vilket betyder att 
Gamlebyviken här gjorde en inbuktning under 
medeltiden. Strax väst-nordväst om fastigheten 
hade Gamlebyån då sitt utlopp i denna bukt, där 
sannolikt hamnen finns att söka.

Fynd: - 
Datering: -
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Gränna, kv Ångbåten 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Magnus Stibéus

Arkeologisk utgrävning föranledd av nybyggnation 
av bostadshus. Det undersökta området är beläget 
norr om torget mellan Bergsgatan och Brahegatan 
och omfattar en sammanlagd yta av 1 200 m2. De 
äldsta arkeologiska spåren i Gränna härrör från 
yngre stenålder. Inom nuvarande Gränna stad har 
fynd från denna tid påträffats vid schaktnings- 
arbeten.

Gränna stad grundades 1652 av Per Brahe dy. 
Före stadsetableringen fanns landsvägen, nuvaran
de Brahegatan, en marknadsplats som delvis 
sammanfaller med det nuvarande torget, samt en 
kyrka uppförd under 1000-talet.

Under 1600 - 1700-talet bebyggdes tomterna ut
med Brahegatans sidor. Arkivaliskt källmaterial 
(ex köpehandlingar och kartor) utvisar att det 
inom det aktuella undersökningsområdet har 
funnits bebyggelse från slutet av 1600-talet och 
framåt.

Den arkeologiska utgrävningen visade att tomter
na under 1800-talet varit föremål för en omfattan
de husbyggnadsaktivitet, vilken hade förstört i 
stort set alla äldre byggnadslämningar.

Vid undersökningen påträffades ett slipat yxfrag- 
ment av flinta, dock inga andra förhistoriska läm
ningar.

Några medeltida bebyggelselämningar kunde ej 
heller konstateras. Spåren av 1600 - 1700- 
talsbebyggelse bestod av enstaka syllstenar och 
dräneringsrännor, samt fynd av keramik och krit
pipor.

Fynd: yxfragment av flinta, keramik, kritpipor. 
Datering: stenålder, 1600-tal och framåt.

Höreda sn, Rökärr 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Christian Runeby

Den antikvariska kontrollen föranleddes av en ny- 
planerad vägsträckning. Exploateringsområdet 
kom att beröra ett röse, som ej var registrerat i 
fomminnesregistret. Röset undersöktes med hjälp 
av grävmaskin. Röset bestod överst av en sten-

packning av 0,1 - 0,4 m stora stenar, som vilade på 
ett bottenskikt av stenblock, ca 1 m stora. Inga 
spår av gravrester eller kulturlager framkom. 
Underökningen fastställde därmed att röset var ett 
odlings/röjningsröse.

Fynd: - 
Datering: -

Jönköping, kv Balder 1 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Magnus Stibéus

Antikvarisk kontroll och partiell undersöknings av 
1600 - 1700-tals kulturlager föranledd av nybygg
nation (källare och trapphus). Vid undersökningen 
framkom en golvyta samt rikliga lager av gjutfor
mar, vilket visar gjuteriverksamhet på tomten. 
Undersökningen kunde även kartlägga den äldsta 
strandlinjen och sandutfyllnader från 1600-talet.

Fynd: gjutformar.
Datering: 1600-tal, 1700-tal.

Jönköping, kv Galeasen, Kyrkogatan 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Linnea Varenius

Stadsarkeologisk undersökning föranledd av ny
byggnation. Vid underöskningen framkom avsatta 
kulturlager 0,2-0,6 m tjocka, vilka bl a innehöll 
avfallslager från etallhantverk, vidare påträffades 
bebyggelselämningar huvudsakligen från 1500- 
och tidigt 1600-tal. En välbevarad stenkällare, 
myntdaterad till 1500-talets senare hälft framkom 
inom utgrävningsområdets nordvästra del.

Endast enstaka medeltida föremål påträffades i de 
äldsta avsatta lagren.

Fynd: mynt, 35 st, senmedeltid - 1600-tal. Kera
mik, hantverksavfall (slagg, gjutformar), järnföre
mål.
Datering: 1500- 1600-tal.

Jönköping, Hamnparken 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Magnus Stibéus

Arkeologisk undersökning föranledd av nybyggna
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tion av café i Hamnparken. Exploateringsområdet 
ligger inom den s k brofjärdingen (medeltida kvar- 
tersbenämning). Inom området har Wasaborgens 
forborg anlagts under 161 O-talet.

Den arkeologiska undersökningen påvisade läm
ningar efter forborgens tyghus (äldsta delarna från 
1600-talets mitt). Byggnaden var anlagd på ett ca 1 
m tjockt utfyllnadslager av sand med utbredning 
över hela den 200 m2 stora undersökningsytan. 
Under sandlagret framkom avsatta gjutformslager 
varvade med påförda sandlager. Vidare framkom 
konstruktionslager (sandsten/kalkbruk) som even
tuellt kan sättas i samband med slottsbyggna- 
tionerna.

Fynd: jämföremål, keramik.
Datering: 1600-tal.

Jönköping, kv Harpunen 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Magnus Stibéus

Arkeologisk provundersökning infor nybyggna
tion. Exploateringsområdet ligger söder om det 
medeltida stadsområdet, invid dess södra infart. I 
anslutande område har det tidigar i samband med 
schaktningar påträffats rester efter begravningar.

Inga arkeologiska lämningar framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Jönköping, kv Härolden 3 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Linnea Varenius

Stadsarkeologisk undersökning föranledd av ny
byggnation. Området ligger i södra utkanten av det 
medeltida stadsområdet.

Utgrävningsområdet visade sig vara stört av sen
tida schaktningar. Av det medeltida kulturlagrets 
sammanlagda tjocklek återstod som mest 0,2 m. 
Inom östra delen av utgrävningsområdets på
träffades rester efter en stenläggning som med vissa 
avbrott kunde följas inom en 16 m lång sträckning 
i riktning nordnordväst-sydsydost. Anläggningen 
var nedgrävd och lagd på den sterila bottensanden.

Fynd: -
Datering: 1500-tal.

Jönköping, Skolgatan 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Magnus Stibéus

Löpande antikvarisk kontroll vid schaktning för 
fjärrvärme inom den centrala delen av den medel
tida staden. I det omkring 200 m långa och 2 m 
breda schaktet påträffades resterna av två sen
medeltida stenkällare, åtta större nedgrävningar, 
ytor med indikation av metallhantverk samt ett 
ugnsfundament. Nedgrävningamas stratigrafiska 
läge (skar igenom de tunna medeltida kultur
lagren), stora utbredning och fyllning tyder på att 
groparna tillkommit efter stadens flyttning 1612.

Spåren av metallhantverk utgjordes av slagg och 
gjutformar (t ex grytstöperi). Förutom att de på
träffades som fyllningar i de ovan nämnda gropar
na, så fanns de som avsatta lager.

Fynd: gjutformar, keramik (yngre rödgods), slagg, 
djurben.
Datering: 1600-tal.

Kalmar, kv Akacian 20 (tidigare 17)
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Provundersökning utfördes för en tillbyggnad i 
Kalmar stads medeltida stadsområde. Vid prov
grävningen påträffades tre kullerstenbelagda gatu
nivåer med sättsand och kulturlager emellan. 
Gatunivåerna härrör säkerligerligen från den 
medeltida Söderportsgatan, vilken enligt fynd från 
provgrävningen bör ha anlagts omkring år 1300.

Fynd: keramik (svartgods, äldre och yngre röd
gods, stengods), del av en benflöjt, jämföremål. 
Datering: omkring år 1300.

Kalmar, kv Aklejan 1 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Karin Lindeblad

Antikvarisk kontroll i samband med vattenläcka i 
vattenledning. Vid kontrollen påträffades lämning
en av befästningsanläggningen från 1600-talet.

Fynd: -
Datering: 1600-talet.
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Antikvarisk kontroll i samband med schaktning 
for inbyggnad av nytt trapphus. Schaktnings- 
området ligger mellan Kalmar stads medeltida 
stadsmur och 1500-talets befästningsverk. Mark
ytan var redan tidigare söndergrävd. Steril botten
sand påträffades +2,86 m ö h. På den sterila sanden 
låg ett ca 0,15 m tjockt sandlager, som innehöll 
humus, ben och tegelflis. Häröver låg ett ca 1 m 
tjockt recent fyllnadslager.

Fynd: bössflinta.
Datering: 1600-talet.

Kalmar, kv Alen 20
Kalmar läns museum
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Kalmar, kv Björken 1 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Provgrävningen utfördes efter det att källargolvet i 
en villa hade brutits upp coh ett medeltida kultur
lager därunder hade konstaterats. Villan ligger i 
Kalmars medeltida stadsområde och på tomten 
hade år 1985 medeltida gatunivåer påträffats.

1 källaren grävdes först ett 1 meter brett provdike. 
Där påträffades ett 0,6 m tjockt kulturlager med 
tre olika lergolvsnivåer, två med härdar från om
kring 1300, två grundmurar och ett sättsandslager 
och en stensatt brunn med fynd från 1600-talet.

Fynd: keramik (svartgods, äldre och yngre röd
gods, stengods), järnföremål, benföremål.
Datering: 1300-samt 1600-tal.

Kalmar, kv Boken 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Schaktningen utfördes för vattenbrunn i område 
för Kalmar stads yttre befästningsverk från början 
av 1600-talet. Vid kontrollen påträffades endast 
omrörda lager.

Fynd: - 
Datering: -

Kalmar, kv Boken 11 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Schaktningen utfördes för dränerings- och dag
vattenledning i området för Kalmar stads yttre be
fästningsverk från början av 1600-talet. Vid kon
trollen påträffades ett 0,4 m tjockt matjordslager 
utan anläggningar eller fynd.

Fynd: -
Datering: 1600-tal.

Kalmar, kv Framsta 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Karin Lindeblad

Schaktning för dagvattenledning. Vid den antik
variska kontrollen påträffades inga kulturlager, an
läggningar eller fynd.

Fynd: - 
Datering: -

Kalmar, kv Framsta 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Monika Rasch

Schaktning för nybyggnation av bostadshus. Inget 
av antikvariskt värde kunde konstateras.

Fynd: - 
Datering: -

Kalmar, kv Kvarnholmen 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Schaktningen hade utförts för fjärrvärme och VA- 
ledningar utan föregående anmälan till läns
museet. Schaktväggama dokumenterades efter det 
att ledningarna hade lagts i schaktet. I schakt
väggama påträffades en 5,5 m bred murrest från 
1600-talets befästningsverk runt Kvarnholmen. 
Söder om muren iakttogs en risbädd längs 
Kaggensgatan. På risbädden låg kullerstenslägg- 
ning.

Fynd: keramik BII gods.
Datering: 1600-tal.
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Schaktningen utfördes för nybyggnation. Under 
schaktningen påträffades en sänka med stenfyllnad 
på botten.

Fynd: -
Datering: nutid.

Kalmar, kv Liljan 7
Kalmar läns museum
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Kalmar, Lilla Dammgatan 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Schaktningen utfördes på grund av vattenläckage 
intill den medeltida stadsmuren. Vid schaktnignen 
påträffades omrörda lager med 1700 - 1800-tals 
keramik.

Fynd: keramik 
Datering: 1700 - 1800-tal.

Kalmar, stg 324, Lilla Dammgatan 
Kalmar läns museum 
Fälstarbetsledare: Eeva Rajala

Schaktningen utfördes på grund av vattenlednings- 
läckage. Vid den antikvariska kontrollen på
träffades endast recenta fyllnadsmassor.

Fynd: - 
Datering: -

Kalmar, S:t Göransgatan 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Monika Rasch

Antikvarisk kontroll i samband med schaktnig för 
vattenledning. Inget av antikvariskt värde kunde 
iakttagas.

Fynd: - 
Datering: -

Kalmar, S:t Göransgatan 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Schaktningen utfördes för VA-ledningar utanför

det medeltida stadsområdet vid det medeltida 
Flelgeandshuset och S:t Görans kapell. Vid schakt
ningen påträffades ett 0,2 m tjockt lager med järn- 
slagg 0,4 m under markytan.

Fynd: slagg.
Datering: -

Kalmar, stg 324 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Provundersökningen utfördes innan schaktningen 
för ny grundläggning av fd bod ägde rum. Ingen 
steril botten påträffades. Längst ner i schaktet på
träffades en stenpackning av flata stenar. Väster 
om sten packningen låg ett brandlager. I övrigt be
stod lagren av fyllnadsmassor och raseringsmassor.

Fynd: keramik, ben.
Datering: 1500 - 1800-tal.

Kalmar, Södra kyrkogården 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Schaktning för vattenledning. Under schaktningen 
påträffades rester efter Kalmar stads medeltida 
stadsmur och bastionen Gustaf I från 1600-talet.

Fynd: -
Datering: 1300 - 1600-tal.

Kalmar, stg 135, Södra Vägen 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Schaktning för nybyggnation. Området ligger vid 
1500-tals befästningsverk. Ovanpå den sterila 
sanden låg matjord och fyllnadssand.

Fynd: -
Datering: 1500-tal.

Kalmar, Västerlånggatan 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Schaktning utfördes på grund av vattenlednings-
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läcka i Kalmar stads medeltida stadsområde. Vid 
schaktningen påträffades endast omrörda lager.

Fynd: -
Datering: nyare tid.

Kalmar, Västerlånggatan 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Karin Lindeblad

Schaktningen utfördes på grund av vattenlednings- 
läcka. Vid kontrollen påträffades senmedeltida 
stadslämningar och rester från keramikproduk
tion.

Fynd: kakel, keramik.
Datering: 1500- 1600-tal.

Kläckeberga, kv Galären 1 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Karin Lindeblad

Schaktning för nybyggnation, vid kontrollen på
träffades inga anläggningar, kulturlager eller fynd.

Fynd: - 
Datering: -

Kläckeberga, Skeppsgården 1 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Schaktning utfördes för vattenledning. Schaktet 
var ca 2-2,5 m djupt och ca 1 m brett. Matjords- 
lagret var ca 30 m tjockt och mycket stenbundet. 
Inget av antikvariskt värde påträffades under 
schaktningen.

Fynd: - 
Datering: -

Kläckeberga, Skeppsgården 2 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Schaktning utfördes för vattenledning. Schaktet 
var 2-3 m djupt och 1 m brett. Det 30 cm tjocka 
matjordslagret var mycket stenbundet. Inget av 
antikvariskt värde påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Kläckeberga, Skeppsgården 4 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Schaktningen för nybyggnation. Vid schaktningen 
påträffades inga förhistoriska eller 1600-tals an
läggningar. Matjordslagret var ca 30 cm tjockt och 
mycket stenbunden.

Fynd: - 
Datering: -

Kläckeberga, Örlogsskeppet 9 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Schaktningen för elledningen utfördes för hand på 
en sommarstugetomt. Vid grävningen undveks 
husgrunds- och stensättningsliknande lämningar 
och endast ett ca 0,2 m tjockt stenbundet mat- 
jordslager påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Ljungby sn, Kölby 9:1, fornl 279 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Vid besiktning av nyupptäckta stenåldersboplatser 
konstaterades att ett dike för vattenledning hade 
grävts genom en av de nyupptäckta boplatserna. I 
sektionen dokumenterades ett 20-40 cm tjockt 
kulturlager med flera härdar, kokgropar och stolp- 
hål från olika bosättningsfaser.

Fynd: flintspån och mikrospån, kvartsitkärna, 
skifferspjutspetsfragment, flint- och bergartsavslag. 
Datering: mesolitikum-neolitikum.

Misterhults sn, Flivik 1:2, fornl 214 och 949 
Kulbackens museum 
Fältarbetsledare: Johan Sandell

Området kring fornl 214 och 949 skulle komma 
att beröras av en återupptagen stentäkt. Fornl 214,
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en stensättning, visade sig vid undersökningen vara 
högst osäker som grav. Foml 949 utgjordes ur
sprungligen av en röjd yta och 30 st odlingsrösen.

Fynd: - 
Datering: -

Mönsterås, kv Kaninbacken 1,3, 9 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Antikvarisk kontroll i samband med schaktning 
för nybyggnation. Målsättningen var att försöka 
lokalisera den medeltida köpingens läge i Mönster
ås. Inga medeltida kulturlager påträffades.

Fynd: -
Datering: nyare tid.

Mönsterås, kv Kaninbacken 19 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Antikvarisk kontroll i samband med schaktning 
för nybyggnation. Målsättningen var att försöka 
lokalisera den medeltida köpingens läge i Mönster
ås. Ett ca 40 cm tjockt fett kulturlager påträffades i 
schaktets östra kant mot nuvarande torget. Lagret 
var fyndtomt och kan därför inte dateras.

Fynd: -
Datering: nyare tid.

Mönsterås, kv Kyrkbacken 6 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Antikvarisk kontroll i samband med schaktning 
för nybyggnation. Målsättnigen var att försöka 
lokalisera den medeltida köpingens läge i Mönster
ås. Inga medeltida kulturlager påträffades.

Fynd: keramik (yngre rödgods).
Datering: nyare tid.

Mönsterås, stg 238 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Antikvarisk kontroll i samband med nybyggna
tion. Målsättningen var att försöka lokalisera den 
medeltida köpingens läge i Mönsterås. Inga medel
tida kulturlager påträffades.

Fynd: keramik (yngre rödgods).
Datering: nyare tid.

N Sandsjö sn, Guthult 1:4 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Tomas Areslätt

Med anledning av utvidgad grustäktsexploatering 
utfördes en antikvarisk kontroll och dokumenta
tion i samband med borttagande av tio odlings
rösen. I samtliga rösen påträffades sot/kol som till
varatogs för provtagning.

Fynd: - 
Datering: -

Sanderyd sn, Axamo Flygplats, fornl 20 och 205 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Björn Varenius

Undersökning ägde rum med anledning av en 
planerad utvidgning av verksamheten på Axamo 
flygplats. Undersökningen berörde 17 resta, fallna 
och klumpformiga stenar. Dessutom framkom åtta 
tidigare okända, rektangulära stenkretsar ca 2-3 x 
3-5 m. De var lagda av mindre stenar, vanliga 
sandstenar.

En järnframställning av lågtekniskt slag kunde be
läggas genom två dubbla blästerugnar, två kol- 
ningsgropar (gropmilor), ansamlingar av järnoxid 
samt slaggvarpar. Med hänsyn tilldessa lämningar 
rumsliga spridning, avbanades en yta om ca 
12 000 m2.

Fynd: sölja, kniv, urna, keramik, brända ben. 
Datering: järnålder, tidig medeltid.
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Under åren 1981-86 har en husgrund undersökts 
i utmarkema till Mästreda by. Undersökningen 
har gjorts i forskningssyfte.

Husgrunden med vägglämningar i form av sten
vallar var 29 x 9 m stor. Den var skadad av skogs
maskiner. Väggarna har frilagts och husgrundens 
inre har undersökts. Bitvis fanns ett svagt kultur
lager och på sex ställen stensamlingar som kan ha 
utgjort stöd for takbärande stolpar (dubbla stolp
rader).

En härd byggd av flata stenar fanns i västra halvan 
av husgrunden.

C 14-dateringarna är motsägande. Härden har 
daterats till 2645 f Kr samt tre kolsamlingar har 
gett dateringarna 600 och 75 f Kr samt 290 e Kr.

Fynd: keramik, skärva av en slipad yxa, knacksten, 
brända ben.
Datering: tidig neolitikum (härden).

Sjösås sn, fornl 101
Smålands museum
Fältarbetsledare: Eva Ahman

Tofteryds sn, fornl 82 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Christian Runeby

I samband med vägarbete hade av misstag schakt
massor dumpats på fomlämningen, ett kvadratiskt 
röse. Schaktmassorna hade senare delvis borttagits 
och i samband härmed kom området närmast 
fomlämningen att skadas något.

Arbetet bestod av att avlägdna de återstående 
dumpmassoma samt att återställa området 
närmast fomlämningen i ursprungligt skick.

Fynd: - 
Datering: -

Ukna sn, fornl 20 
Kulbackens museum 
Fältarbetsledare: Johan Sandell

Med anledning av upptagande av en stentäkt 
undersöktes ett röse och en stensättning.

Fynd: brända ben.
Datering: bronsålder?

Vetlanda, stg 270, fornl 31 
Vetlanda museum
Fältarbetsledare: Charles Petrusson

Schaktningsövervakning i samband med anläggan
de av busshållplats intill gravfalt. Inget av antik
variskt värde kunde iakttagas.

Fynd: - 
Datering: -

Vetlanda, Byestad 1:4, fornl 53 
Vetlanda museum
Fältarbetsledare: Charles Petrusson

Antikvarisk kontroll i samband med skada på 
gravfalt.

Fynd: -
Datering: järnålder.

Vimmerby, kv Ejdern 4 
Kulbackens museum 
Fältarbetsledare: Johan Sandell

Schaktningsövervakning med anledning av bygg
nation inne på gården. I schaktet framkom 0,5 m 
under markytan ett 0,4 m tjockt kulturlager med 
en kraftig och fet brandhorisont. Kulturlagret syn
tes tydligt i hela sträckningen under kvarvarande 
bebyggelse, men var i det närmaste obefintligt i 
övrigt.

Fynd: - 
Datering: -

Vimmerby, kv Gladan 
Kulbackens museum 
Fältarbetsledare: Johan Sandell

Schaktningsövervakning med anledning av ny
byggnation av affars- och bostadshus. Kvarteret 
Gladan ligger i utkanten av det medeltida stads- 
området. De olika schaktningsetapperna berörde i 
stort sett hela kvarteret. På platsen har av allt att 
döma inte funnits någon bebyggelse före den som 
revs med anledning av nybyggnationen.

Fynd: - 
Datering: -
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Schaktningskontroll i samband med anordnande 
av bräddavlopp i Gästgivarehagen, Vimmerby 
stad. Ingreppet skedde i en perifer del av fomläm- 
ningsområdet. Inget av antikvariskt värde fram
kom.

Fynd: - 
Datering: -

Vimmerby, Gästgivarehagen, fornl 106
Kulbackens museum
Fältarbetsledare: Barbro Friberg

Visingsö, Upphängshagen, fornl 112 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Linnea Varenius

Arkeologisk undersökning och projektgrävning i 
samarbete mellan Jönköpings läns museum och 
Visingsö Folkhögskola. Undersökningen berörde 
ett boplatsområde med skärvstenshög, härdar, 
kokgrop och stolphål.

Fynd: keramik, knackstenar, flintföremål, sten
yxor, brända ben.
Datering: bronsålder-järnålder.

Värnamo, Flornaryd, fornl 64 
Jönköpings län museum 
Fältarbetsledare: Christian Runeby

Schaktövervakning föranledd av att Värnamo 
kommun ämnade exploatera området vid Horna- 
ryd som industrimark. Inom området fanns fornl 
64 registrerad; ett gravfält som har bestått av sex 
högar, men som är bortodlade sedan seklets bör
jan.

Vid avbaning med grävmaskin inom exploate
ringsområdets östra del framkom tio anläggningar, 
vilka bestod av sotfläckar med skötbrända stenar, 
brända ben, stolphål samt en kantränna till grav
hög. Området där dessa lämningar framkom läm
nades för vidare undersökning 1987.

Inom västra delen av undersökningsområdet fram
kom en härdrest som undersöktes och borttogs. 
Inga fler arkeologiska lämningar framkom inom 
denna del av området.

Fynd: brända ben.
Datering: -

Västervik, Kejsarslund-Gäddeglo, fornl 28 och 29 
Kulbackens museum 
Fältarbetsledare: Johan Sandell

Vid dikesgrävning utmed vägen Kejsarslund- 
Gäddeglo hade tidigare tre mörkfärgningar sot/ 
kolfläckar intill gravfältet uppmärksammats. Vid 
efterundersökningen rensades kanten på nytt var
vid fyra fläckar kunde noteras. Dessa var ca 20 cm 
i diam och låg 10-20 cm under markytan, i över
gången mellan mylla och morän. Sot/kolfläckar 
kan möjligen kopplas till gravfältet.

Fynd: - 
Datering: -

Västervik, kv Fregatten 3 
Kulbackens museum 
Fältarbetsledare: Johan Sandell

Med anledning av nybyggnation inom en del av 
tomten utfördes en provundersökning. En tidigare 
byggnad var försedd med två källare och det var 
angeläget att utanför dessa, på kvarvarande del av 
det planerade byggnadsområdet, fastställa even
tuell förekomst av kulturlager. Inget av antik
variskt värde framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Västervik, kv Läraren 2 
Kulbackens museum 
Fältarbetsledare: Johan Sandell

Schaktningsövervakning föranledd av nybyggna
tion i utkanten av det medeltida stadsområdet. 
Grävningen skedde enbart i återförda massor. 
Djupgrävning visade endast på orörd mark.

Fynd: - 
Datering: -

Västervik, kv Sjökaptenen 12 
Kulbackens museum 
Fältarbetsledare: Johan Sandell

Schaktningsövervakning föranledd av schaktning 
för vatten och avlopp. 0,3 m under markytan fanns 
ett 0,7 m tjockt kulturlager som på endast några
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ställen var ostört av tidigare ledningsgravning. An
tydningar fanns att kulturlagret sträckte sig djupa
re, men detta kunde inte kontrolleras då det inte 
fanns utrymme for mer schaktmassor.

Fynd: keramik (B 11-gods, B III-gods), kritpipsfrag- 
ment, glas.
Fragment: 1600 - 1700-tal.

Västervik, kv Smugglaren 3, 4 
Kulbackens museum 
Fältarbetsledare: Johan Sandell

En provundersökning respektive schaktningsöver- 
vakning utfördes i kvarteret Smugglaren som 
skulle bebyggas med bostadshus. En stor del av 
området var utfyllt. Provschaktet visade att de 
bortrivna byggnaderna och olika planeringsåt- 
gärder fullständigt förstört den lagerbildning som 
funnits. Schaktningsövervakningen gav emellertid 
material för att fylla en lucka gällande ursprunglig 
topografi.

Fynd: - 
Datering: -

Växjö, kv Djärken 4 
Smålands museum 
Fältarbetsledare: Eva Åhman

I anledning av nybyggnation i det centrala Växjö 
undersöktes en tomt belägen strax öster om det 
förmodade medeltida området och ca 50 m norr 
om domkyrkan. I tomtens södra del fanns grunder 
av bostadshus och ekonomibyggnader samt partier 
med stensatt gårdsplan under det brandlager som 
härstammar från 1843. Kulturlagret var intill 1,5 
m djupt.

1 norra delen av tomten, som varit mycket sank, 
hade pålning gjorts för bebyggelse sannolikt runt 
1700. Ett antal stockar har inlämnats för dendro- 
datering.

Mest anmärkningsvärt i fyndmaterialet är en större 
samling skärvor av rikt dekorerade lerfat (15-20 
st) samt bitar av sju - åtta rörskaftsgrytor jämte 
bitar av några fajansföremål och av en grön glas
flaska med inristad text (ännu ej tolkad). Ett av 
faten bär årtalet 1669. Alla skärvor låg samlade 
inom en kvadratmeter i södra delen av tomten. I

det sanka partiet har också bevarats en del läder- 
och träföremål, vilket är ovanligt för Växjös del. 
lädret är främst sulor och spill; träsakerna består 
bl a av hjulnav och kasserat byggnadsvirke från 
t ex skiftesverksbyggnader. Dessa har jämte ris, 
pinnar och hyvelspån använts som rustbädd 
mellan de pålade områdena.

De påträffade mynten - ett 10-tal - härstammar 
fråmst från 1600- och 1700-tal.

Fynd: mynt och andra metallföremål, glas, kera
mik, trä- och läderföremål, djurben.
Datering: 1600- 1800-tal.

Växjö, Hovshagaområdet, fornl 112,116 och 123 
Smålands museum 
Fältarbetsledare: Eva Åhman

År 1986 avslutades undersökningen av fornläm- 
ningar och boplatsområden i norra Hovshaga som 
påbörjats 1985. Växjö kommun hade för avsikt att 
anlägga nya bostäder i området. Fornl 112 utgjor
des av ett övertorvat odlingsröse med tätt packade 
stenar i mylla. Inga fynd framkom.

Fornl 116 var angiven som plats för rose. I om
rådet, som var gropigt och ojämnt, fanns påförda 
schaktmassor. Inom ett mindre område påträffaes 
en stensamling som kan ha varit en röserest. Inga 
spår av någon gravläggning kunde upptäckas.

1 området runt fornl 123 (undersökt 1985) hade 
höga fosfathalter konstaterats. Här påträffades vid 
grävning av provschakt flera mörkfärgningar samt 
ca 15 artefakter av flinta, kvartsit och annan berg
art. Enda redskapet var en liten, rund skivskrapa 
av flinta, närmast av mesolitisk typ.

Längre norrut i det s k Lilla Fjällområdet, som 
också hade höga fosfathalter, fanns liknande fynd 
av mörkfärgningar samt ett 10-tal artefakter av 
hälleflinta och keramik. Dessutom påträffades en 
härd som C 14- daterats till 325 f Kr.

De påtaliga fynden inom de båda boplats
områdena gav inte anledning till utvidgade under
sökningar.

Fynd: keramik, skivskrapa, kvartsit och annan 
bergart, bearbetad flinta, kvarts.
Datering: sten- eller bronsålder, förromersk järn
ålder.
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Undersökning av området med påförda schakt
massor. På ett ställe fanns en stensamling som kan 
ha varit en röserest.

Fynd: - 
Datering: -

Växjö, Hovshaga stg 725, fornl 116
Smålands museum
Fältarbetsledare: Eva Åhman

Växjö, Hovshaga stg 913, fornl 123 
Smålands museum 
Fältarbetsledare: Eva Ahman

Undersökning av område med förhöjd fosfathalt. 
Några mörkfärgningar samt 15 avslag av flinta, 
kvartsit och annan bergart påträffades. Dessutom 
en liten skivskrapa.

Fynd: flinta, kvartsit, skivskrapa.
Datering: sten- eller bronsålder.

Växjö, Hovshaga stg 1814 och 2141 
Smålands museum 
Fältarbetsledare: Eva Åhman

Förundersökning av området med förhöjd fosfat- 
halt. En härd, några mörkfärgningar samt ca 10 
bearbetade stycken av hälleflinta och kvarts på
träffades.

Fynd: bearbetad flinta och kvarts.
Datering: förromersk järnålder.

Växjö, Hovshaga so 
Smålands museum 
Fältarbetsledare: Eva Åhman

Inför exploatering av ett större område i sydöstra 
Hovshaga fosfatkarterades ca 300 000 m2. Analys
resultatet visade på tre områden med förhöjd fos
fathalt, varav det största i anslutning till en häll- 
kista belägen på en höjdsträckning.

Fynd: - 
Datering: -

Växjö, Västergatan 
Smålands museum 
Fältarbetsledare: Eva Åhman

Vid schaktning för VA-ledningar i Västergatan 
påträffades rester av ett garverikar sannolikt här
rörande från garvaren Sandahls verksamhet i om
rådet under förra hälften av 1800-talet.

Ett fynd av en fajansskärva med blå s k humle
dekor kan komma från den Cösterska fajans
fabriken som hade sin verksamhet i kvarteret 
under 1770-talet. Inga fajanser från denna fabrik 
finns bevarade. Övriga fynd utgörs av lergods, 
stengods och porslin från 1700 - 1800-talet.

Fynd: keramik.
Datering: 1700- 1800-tal.

Åkers sn, fornl 30 
Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Christian Runeby

Vid vägarbete längs vägen Ålaryd-Åker uppstod 
skador på fornl 30, Åkers sn.

Fornlämningen utgjordes av ett gravfält bestående 
av fem resta stenar. Tre av dessa hade avlägsnats 
för att senare ha lagts tillbaka (enl arbetsledarens 
uppgifter).

Vid besiktning av gravfaltet visade det sig inte vara 
möjligt att avgöra om stenarna lagts tillbaka på rätt 
plats. Däremot kunde det konstateras att en av 
stenarna var placerade upp och ner. Vid de åter
stående två stenarna var marken kraftigt avskuren 
för vägen. Syftet med undersökningen var att kon
trollera om någon gravgömma skadats, samt att 
söka återställa gravfaltet i så ursprungligt skick 
som möjligt.

Undersökningen av området och massorna kunde 
ite påvisa någon skadad gravgömma.

Fynd: -
Datering: järnålder.

Ö Eds sn, Ö Skeppsholmen 
Statens sjöhistoriska museum 
Fältarbetsledare: Bert fVestenberg

Marinarkeologisk undersökning av fartygsläm-
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ningen med arbetsnamnet RINGAREN. Fotogra
fering samt provtagning av bordsläggningsplank 
for dendrokronologisk datering. Dateringen utförd 
av Lunds universitet, Thomas Bartholin.

Fynd: -
Datering: tidigaste 1542 ±5 (fler prover nödvändiga 
för säker datering).

Södermanland

Dalarö sn, fornl 714:27 (Svenskt marinarkeolo- 
giskt register)
Statens sjöhistoriska museum 
Fältarbetsledare: Bert Westenberg

Kontroll efter anmälan av skadegörelse på vraket 
ANNE MARIA (fd SALTSKUTAN). Skade
görelsen skulle ha uppkommit i samband med för
töjning av flytbrygga. Ingen skada kunde observe
ras vid okulärbesiktningen. Entreprenören an
modades flytta ankringsmaterialet på behörigt av
stånd från fornlämningen.

Fynd: - 
Datering: 1708

Dalarö sn, Fiskehamnen, fornl 714:33 (Svenskt 
marinarkeologiskt register)
Statens sjöhistoriska museum 
Fältarbetsledare: Bert Westenberg

Träfartyget kom i dagen i samband med schakt- 
ningsarbeten för rörläggning. Endast delar av läm
ningen var synlig ovan botten. Vrakets omfattning 
går ej att fastställa. Stävdetalj och del av pump har 
bärgats. Besiktningen föranleder ingen komplette
rande undersökning.

Fynd: - 
Datering: -

Eskilstuna, kv Stengeten 6 och 9 
Eskilstuna museer
Fältarbetsledare: Kerstin Bergengren 

Antikvarisk kontroll i samband med byte av el-och

telekabel. Schaktningen innebar inte något nytt 
markingrepp. Schaktmassorna bestod av sand och 
jord och tegelskärvor.

Fynd: - 
Datering: -

Ornö sn, Ö Bredskär, fornl 714:26, (Svenskt 
marinarkeologiskt register)
Statens sjöhistoriska museum 
Fältarbetsledare: Bert Westenberg

Kompletterande dokumentation av vraket med 
arbetsnamnet FULA GUBBEN. Uppmätning och 
videodokumentation har utförts i samarbete med 
en sportdykargrupp.

Fynd: vrak
Datering: troligen 1730-tal

Torö sn, Ö Soparklubben, fornl 715:24, (Svenskt 
marinarkeologiskt register)
Statens sjöhistoriska museum 
Fältarbetsledare: Bert Westerberg

Videodokumentaion av träfartyget TRUBBNOS 
inom ramen för projektet skeppsdokumentation.

Fynd: -
Datering: omkring 1800-talets början

Stockholms innerstad

Gamla stan, kv Ajax 1 och 2 
Stockholms stadsmuseum
Fältarbetsledare: Anita Biuw och Kerstin Söder
lund

Fastigheten Ajax 1 och 2 består av två hus. Medel
tida murar finns i båda fastigheterna. Sänkningen 
av källargolven gjordes i samband med en ombygg
nad av fastigheten. 0,1 m under befintligt golv 
framkom äldre kullerstensgolv. Ett par golv 
sparades, kullerstensgolven var lagda i brun sand. I 
samband med ombyggnaden gjordes en murverks- 
dokumentation. I Ajax 2:s fasad Trångsund på-
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Maskaron, återanvänd som golvplatta i Callisto 2:s källare. Foto G Fredriksson, 
Stockholm stadsmuseum.
Mascaron used as a paving stone in a cellar.

träffades inmurat kakel av 1500-talstyp. Då mur
verket var enhetligt tyder kaklen på att huset upp
förts under detta århundrade.

Fynd: kakel.
Datering: 1500-tal.

Gamla stan, kv Callisto 2 
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Kerstin Söderlund

Arbetena utfördes i samband med att fastigheten 
skulle grundförstärkas. Huset har två källare utan 
inbördes förbindelse med varandra. I en av källar
na (den sydligaste) finns medeltida murverk i den 
västra väggen. Golvnivån i källaren låg på 0,8 
m ö h och sänktes ett par decimeter. Jordmassorna 
bestod av mörk sandblandad mylla med tegelflis

434



och kalkbruk. Två stockar i östvästlig riktning 
samt en kvarnsten påträffades. I den norra källaren 
låg golvnivå på 1,17 m ö h. Två äldre golvbe
läggningar påträffades; ett sandstensgolv där delar 
av en portal från 1600-talets första hälft återan
vänts samt rester av ett tegelgolv. Det outschak- 
tade utrymmet var fyllt med raseringsmassor. Två 
murar av medeltida typ framkom i utrymmet. Fas
tigheten Callisto 2 ligger i anslutning till 
1300-talets strandlinje.

Fynd; kvarnsten.
Datering: medeltid - 1600-tal.

Gamla stan, kv Gråmunkcgränd 
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Kerstin Söderlund

Schaktningen gjordes i samband med att VA- 
verket skulle byta ut vatten och avloppsledningar. 
Schaktet följde den gamla rörgraven. Vid schakt- 
ningarna påträffades rester av Gråmunketornet 
och Draktornet samt lämningar av medeltida och 
1600-tals stenhus. Samtliga anläggningar revs på 
1630-talet, så Gamla stans västra delar reglerades. 
Anläggningarna var fragmentariska och hade ska
dats svårt i samband med äldre ledningsdragning
ar. På ett flertal ställen dokumenterades också 
äldre gatunivåer.

Fynd: keramik (yngre rödgods)
Datering: 1300 - 1600-tal.

Gamla stan, kv Luna 4 
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Kerstin Söderlund

Grundförstärkningsarbetena kom huvudsakligen 
att beröra fastighetens östra källare. Golvnivån låg 
på 1,25 m ö h. Tre mindre schakt gjordes. I schakt
en framkom fyllnadslager med sand och tegel och 
därunder åsgrus på 0,75 - 0,6 m ö h. I ett av 
schakten fanns en sentida kallmurad gråstensmur. 
Fastigheten ligger i anslutning till 1300-talets 
strandlinje.

Fynd: -
Datering: medeltid.

Gamla stan, kv Marsyas 2 och 3 
Stockholm stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Elisabeth Brynja

Schaktning för grundförstärkning och sänkning av 
golv. Schaktdjupen varierade mellan 60 - 120 cm. 
Fastigheten är grundlagd på fyllning av sand, sten, 
grus, tegel, bruk och organiska torvliknande lager. 
I fyllnadslagren hittades enstaka föremål. Spår av 
rustbädd och gammal paining. I botten åsgrus. I ett 
av rummen framkom en tvärgående mur under 
golvet. Från 1600-talet eller senare. Stödmur?

Fynd: i fyllnadslager; keramik, jämföremål. 
Datering: 1400 - 1600-tal.

Gamla stan, Storkyrkobrinken - Högvaktsterras- 
sen - Yttre borggården 
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Kerstin Söderlund

Schaktövervakning gjordes i samband med att VA- 
verket skulle byta ut vatten och avloppslednignar. 
Schaktet följde den gamla rörgraven. I Storkyrko
brinken påträffades källare. Källarna är delvis till
gängliga från nuvarande fastighet (Neptunus 12), 
men delar har rivits bort eller satts igen. Mur
verken har medeltida inslag men också spår av 
senare tiders byggnadsverksamhet. Valven i de 
fortfarande tillgängliga källarna har troligen till
kommit på 1600-talet, då Storkyrkobrinken 
breddades. På Högvaktsterrassen och västra delen 
av Yttre Borggården framkom lämningar efter två 
medeltida stenhus. De fynd som hittades tyder på 
att husen raserats omkring år 1600. Vid läget för 
vallgraven påträffades en kraftig gråstensmur fogad 
med kalkbruk samt något öster om denna ett tegel- 
fundament fogat med lerbruk. Den sistnämnda an
läggningen kan möjligen ha samband med den 
något senare tillkomna stenbron som ledde över 
till Tre Kronor.

Fynd: keramik (yngre rödgods).
Datering: medeltid - 1600-tal.

435



Brunn med laggat träkärl (kv Boken 7). Foto I Wilken. 
Well with wooden stave-built vessel.

Gamla stan, kv Thisbe 1 
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Kerstin Söderlund

Det befintliga källargolvet låg på 0,45 m ö h och 
skulle sänkas. En nätstation skulle anläggas. Det 
urschaktade området var 3 x 7 m stort. I området 
framkom ett antal pålar och två horisontellt 
liggande stockar. Området ligger utanför 
1300-talets strandlinje och jordmassorna utgjordes 
av svarta fuktiga utfyllnadsmassor med träflis, 
kvistar och lite djurben.

Fynd: - 
Datering: -

Gamla stan, kv Tullhus 2 
Stockholm stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Kerstin Söderlund

Tullhus 2 ligger utanför 1600-talets strandlinje. 
Det befintliga golvet låg på 2,08 m ö h och skulle 
sänkas till 0,8 m ö h for ombyggnad av transforma
torstation. En kajbeläggning av huggen skorsten
sten samt et lager kolstybb framkom på 1,3 m ö h. 
Därunder och ned till schaktbotten fanns brun 
sand med inslag av tegel och bruk. I sandlagret 
fanns två flaskbottnar från sent 1600 - 1700-tal.

Fynd: flaskbottnar.
Datering: 1600 - 1900-tal.
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Norrmalm, kv Boken 7 
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Ingrid Dyhlén-Täckman

Schaktövervakningen gjordes i samband med ny
byggnation inom fastigheten. Vid schaktningen 
påträffades en mur, troligen en rest från ett äldre 
hus från 1600-talet. Vidare framkom två brunnar. 
Den ena sannolikt från 1600-talet var mycket väl- 
bevarad. Brunnen var konstruerad av liggande och 
stående plankor, inuti brunnen fanns ett laggat trä
kärl. Brunnen tillvaratogs for konservering.

Fynd: lergods, fajans, porslin, laggat träkärl, läder 
kritpipor, kakel, järn, glas.
Datering: 1600- 1800-tal.

Norrmalm, kv Boken 9 och del av 4 
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Ingrid Dyhlén-Täckman

Schaktövervakningen gjordes i samband med ny
byggnation inom fastigheten. Vid schaktningama 
påträffades en knuttimrad brunn. I brunnen låg ett 
flertal föremål. Vidare framkom en del trärester 
med pålar, mycket fragmentariskt. Det kan möj
ligen ha varit resterna av en broläggning. 
1600-talets strandlinje låg i den sydvästra delen av 
kvarteret.

Fynd: mynt (1800-tal), lergods, porslin, fajans, 
kritpipor, läder, glas m m.
Datering: 1600- 1800-tal.

Norrmalm, kv Boken 11 
Stockholms stadsmuseum 
Fältarbetsledare: Ingrid Dyhlén- 
Täckman

Schaktövervakningen gjordes i samband med att 
fastigheten skulle grundförstärkas. I fastighetens 
källarvåning upptogs nio schakt. Fyllningen ut
gjordes av fyllnadsmassor, bruk, tegel och småsten. 
Därefter vidtog lera. 1 vissa schakt framkom den 
gamla rustbädden med stående stockar. I ett schakt 
påträffades några mindre bitar av en kakelugn i 
ljusblått, vitt och guld. Dessa bitar har troligen till
hört inredningen i ett äldre hus som fanns på 
platsen innan det nuvarande byggdes 1926.

Fynd: kakelugn sdelar.
Datering: 1800-tal.

Uppland

Börje sn, fornl 151
Uppsala universitet, arkeologiska institutionen 
Fältarbetsledare: Helena Knutsson

Utgrävningen pågår sedan 1978 som seminarie- 
grävning för de arkeologistuderande vid institu
tionen för arkeologi vid Uppsala universitet. 
Under denna säsong har en mindre yta undersökts. 
Den innehöll boplatsrester, med svårbestämbara 
konstruktionsspår. Boplatsrestema bestod främst 
av lerklining från flätverkshus, mer eller mindre 
brända trärester, samt enstaka föremål såsom kera
mikskärvor och vävtyngder. Genom boplatslagret 
var tre gravar nergrävda.

Fynd: keramik, vävtyngder, spikar 
Datering: vikingatid

Börstils sn, Börstil-Sund, fornl 25 
Upplandsmuséet 
Fältarbetsledare: Lars Gezelius

Skada på gravfalt genom rörledningsschakt. Två 
synliga anläggningar berördes. Skelettrester från 
störda obrända begravningar påträffades. Inga 
gravgåvor konstaterades.

Fynd: -
Datering: sen vikingatid

Giresta sn, Giresta-Östersta 1:8 
Upplandsmuséet
Fältarbetsledare: Håkan Eriksson

Undersökningen utfördes i samarbete med Ort
namnsarkivet i Uppsala.

Syftet med undersökningen var att försöka datera 
vägbanken och därmed fa möjlighet att bestämma 
åldern på den närbelägna byn Ör (Hjälsta-Ör), 
vilken uppenbarligen fatt sitt namn av vägbanken 
(en forntida benämning på en vägbank var ör).

Den ca 5 m breda och upp till 0,80 m höga anlägg
ningen vilade delvis på en 0,07 m tjock vassbädd 
med ris och näver. 1 detta lager påträffades en bit 
av en stock, som inlämnats för C 14-analys. Resul-
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tatet är ej klart, men en forhistorisk datering är tro
lig-

Fynd: -
Datering: troligen forhistorisk

Håtuna sn, Signhildsberg, fornl 39 och 99 
Riksantikvarieämbetet, Fd 
Fältarbetsledare: David Damell

1984 igangsattes arkeologiska undersökningar 
inom det märkliga fornminnesområdet vid Sign
hildsberg i Håtuna socken, Uppland. Fornläm- 
ningarna består av husgrundterrasser, husgrunds- 
platåer, en s k tingshög (Signhilds kulle) samt grav
anläggningar. Från starten 1984 har sammanlgt ca 
3 1/2 Eltarbetsmånader ägnats undersökningarna 
som leds av personal från riksantikvarieämbetet i 
samarbete med frivilliga ”amatörer” från hem
bygdsföreningarna inom Upplands-Bro kommun, i 
vilken Signhildsbergs gård är belägen. Utgräv- 
ningsresultaten hittills har varit uppseendeväckan
de. Husgrundsterrassema och husgrundsplatåerna 
har genom framfor allt C 14-analyser kunnat 
dateras till perioden 400 - 900-tal med tyngdpunkt 
på skedet 700 - 900 e Kr. Husgrundsplatåerna har 
visat sig vara artificiellt uppbyggda anläggningar, 
syftande till att ge de byggnader som anlagts på 
platåerna dominans i landskapet. Platåbyggnader
nas konstruktioner har också i stort kunnat fast
ställas. Väldiga hallbyggnader med golvytor på 
upp till 400 m2. Talrika foremålsfynd har givetvis 
också framkommit, bl a pilspetsar, rester av brons
spännen m.m.

Tolkningen av grävningsresultaten kan entydigt 
sägas peka mot att en omfattande kungsgårds- 
anläggning funnits vid Signhildsberg under yngre 
järnålder. Den nämnda s k tingshögen har ingått i 
detta kungsgårdskomplex. Det historiska källmate
rialet har också klart visat att platsen är det om
talade Fomsigtuna. Kungsgården tycks ha upphört 
under 900-talet då såväl namn som funktioner 
synes har överflyttats till staden Sigtuna som ligger 
endast ca 5 km från Signhildsberg.

Fynd: bl a pilspetsar, rester av bronsspännen 
Datering: romersk järnålder - vikingatid

Lovö sn, fornl 9
Stockholms universitet, arkeologiska institutionen 
Fältarbetsledare: Bo Petré

Undersökningen ägde rum som seminariegrävning 
for de arkeologistuderande vid Stockholms univer
sitet. Undersökningen ingår i Lovöprojektet. En 
stensättning på en nyupptäckt gravEltslokal 
undersöktes. GravEltet ligger i krönläge på en ås. 
Syftet var att försöka klarlägga kröngravssystemets 
utveckling från yngre bronsålder till forromersk 
järnålder.

Fynd: bryne, jämhake, ben, en liten rund sten 
(artefakt?).
Datering: forromersk järnålder

Lovö sn, fornl 13
Stockholms universitet, arkeologiska institutionen 
Fältarbetsledare: Bo Petré

Undersökningen ägde rum som seminariegrävning 
för de arkeologistuderande vid Stockholms univer
sitet. Undersökningen ingår i Lovöprojektet och 
berörde två stensättningar. Stensättningama inne
höll brandlager med benurnor.

Fynd: kamfragment, eldslagningsflinta, järnnitar, 
järnkniv, järnfragment, keramikkärl brända ben. 
Datering: folkvandringstid/vendeltid

Lovö sn, fornl 16
Stockholms universitet, arkeologiska institutionen 
Fältarbetsledare: Bo Petré

Undersökningen ägde rum som seminariegrävning 
för de arkeologistuderande vid Stockholms univer
sitet. Undersökningen ingår i Lovöprojektet och 
berörde fem stensättningar. Alla var brandgravar 
med brandlager.

Fynd: pärlor, järnnitar, kamfragment, jämfrag- 
ment, jämkrampor, eldslagningsflinta, brända ben, 
keramikkärl (som benbehållare).
Datering: vendeltid
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Signhildsberg (Håtuna sn) - bilden visar tydligt husgrundsterrassema och 
platsens strandbundenhet.
The picture shows clearly the terracing and lacustrine position of the site.

Lovö sn, fornl 89
Stockholms universitet, arkeologiska institutionen 
Fältarbetsledare: Bo Petré

Undersökningen ägde rum som seminariegrävning 
for de arkeologistuderande vid Stockholms univer
sitet. Undersökningen ingår i Lovöprojektet. En 
skärvstenshög med mittblock undersöktes. I den

centrala delen av högen intill mittblocket fram
kom två härdar som överlagrade varandra. Mitt
blocket var kraftigt eldskadat.

Fynd: keramikskärvor (rabbig typ), flintavslag, 
kvartsavslag, en kvartsborr, en berga rtsborr, 
brända ben
Datering: yngre bronsålder
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Norrsunda sn, Viggeby, fornl 48 
Sigtuna museer
Fältarbetsledare: Eva Bolander

Antikvarisk kontroll samt arkeologisk delunder
sökning föranledd av att en cykel väg/gångväg 
skulle anläggas i omedelbar närhet till ett gravfält, 
fornlämning 48 i Norrsunda sn

Vid prospektering för anläggandet av vägen upp
täcktes två stensträngar. Dessa undersöktes där 
vägen skulle komma att korsa dem. Vid undersök
ningen framkom ett kulturlager upp till 0,4 m 
tjockt innehållande spridda keramikskärvor samt 
två koncentrationer med keramik av förhistorisk 
karaktär.

Vid den antikvariska kontrollen framkom inget av 
antikvariskt intresse.

Fynd: keramik.
Datering: förhistorisk tid.

Sigtuna, kv Kyrkolunden 
Sigtuna museer 
Fältarbetsledare: Boje Persson

Undersökningen föranleddes av att ett affärs
centrum och bostäder skulle byggas. Exploate
ringsområdet uppgick till 2000 m2, var av 100 m2 
undersöktes. Anledningen till att en så begränsad 
yta undersöktes var att grundläggning skulle ske på 
en betongplatta ovanpå kulturlagren. Undersök
ningsområdet var beläget i nordöstra delen av 
Svarta jord området. Vid en provundersökning 
1982 påträffades kulturlager och bebyggelseläm
ningar i form av golv och syllstenar till trähus.

Den undersökta ytan delades upp i fyra schakt, där 
markarbeten skulle komma att beröra de medel
tida kulturlagren.

Schakt 1, (60 m2). 1 schaktets södra del fanns om
fattande recenta störningar. Det bevarade medel
tida kulturlagret var mellan 0,50 och 0,80 m 
tjockt.Vid undersökningen framkom medeltida be
byggelselämningar i tre skikt. Dessa utgjordes av 
trärester, lergolv, sy listensrader samt en härd. Trä
resternas orientering och inbördes läge i ett av 
skikten antyder att det funnits två samtida hus på 
platsen vid åtminstone ett tillfälle. I botten av 
schaktet framkom ett 0,5 - 1,0 m brett dike, vilket

fortsatte ca 0,30 m ned i den sterila leran. Diket 
kan ha tjänat som tomtgräns.

Schakt 2 (20 m långt, 1 m brett) grävdes från 
schakt 1 :s sydvästra kant och i riktning mot Stora 
gatan i söder. Även i detta schakt framkom stör
ningar från tidigare schaktningar. Det bevarade 
medeltida kulturlagret var mellan 0,90 och 2,90 m 
tjockt. Det tjockaste lagret låg med Stora gatan. 
Vid undersökningen påträffades bebyggelserester 
av samma slag som i schakt 1. 1 den övre delen av 
lagret framkom en jämnt lagd stenpackning, vilken 
kan ha utgjort en del av en gräns-eller gatubelägg- 
ning.

Schakt 3, (16 m2) Det bevarade medeltida kultur
lagret var mellan 0,45 och 0,80 m tjockt. Vid 
undersökningen påträffades fragmentariska be
byggelselämningar i tre skikt, av samma slag som i 
schakt 1.

Schakt 4, (10 m2) grävdes i kv Kyrkolundens syd
västra hörn. Det bevarade medeltida kulturlagret 
var drygt 2 m tjockt. Vid undersökningen fram
kom rikligt med välbevarade trä rester; plankor, 
stockar, stolpar samt syllstenar i flera bebyggelse
skikt.

Fyndmaterialet från de fyra schakten dominerades 
av keramikskärvor (A-gods). Vidare påträffades en 
hel del jämföremål, ben- och hornföremål 
(kammar), brynen, glaspärlor m.m. Det mest an
märkningsvärda fyndet var en 24 cm lång 
sammansatt enkelkam med en sekundärt inristad 
kristusbild i ena änden.

Av hantverksavfall påträffades slagg, sågat och 
hugget ben- och homavfallsamt läderspill, dock ej 
i sådana mängder att det här kan ha varit något ut
präglat hantverkskvarter. Härdar, i anslutning till 
de fragmentariska bebyggelselämningama, pekar 
på att det har varit fråga om hus av bostadskarak
tär.

Fyndmaterialet ger inte någon närmare datering av 
de tre bebyggelseskikten än till 1000 - 1100-talen. 
Några spår av högmedeltida bebyggelse framkom 
ej. Sannolikt kom området under 1200-talets 
första hälft att läggas till klostret, för att användas 
som odlingsmark e d.

Fynd: keramik, järnföremål, ben- och hornföremål 
(kammar), slagg, brynen, glaspärlor, läderspill 
Datering: 1000 - 1100-tal
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Sigtuna, kv Kyrkolunden 
Sigutna museer 
Fältarbetsledare: Pia Larsson

Undersökningen föranleddes av schaktning för led
ningar till nybyggnation i kvarteret Kyrkolunden. 
Schakten löpte efter Uppsalavägen och Prästgatan, 
dvs i nordvästra utkanten av svarta jordens utbred
ning. Till största delen följde man tidigare led
ningar samt schaktade i fyllnadsmassor.

Vid övergången Uppsalavägen - Prästgatan fram
kom kulturlager dock inga konstruktioner eller 
stenar.

Fynd: - 
Datering: -

Sigtuna, kv Magistern 
Sigtuna museer 
Fältarbetsledare: Pia Larsson

Antikvarisk kontroll i samband med uppförandet 
av Staketfundament.

1 två av groparna som grävdes för fundamenten 
framkom kulturjord och i den ena även ben. Benen 
(ca 1 kg) utgjordes av människoben (pojke 10-15 
år och man 15-25 år) och djurben (ko eller häst). 
Kultuijorden innehöll ett flertal stenar, kalk och 
tegel. Vid en undersökning 1949 i samma kvarter, 
framkom också omrörda humanben.

Fynd: ben 
Datering: medeltid

Sigtuna, S:t Görans gränd/Manfred 
Björkqvists allé 
Sigtuna museer
Fältarbetsledare: Mikael Karlsson

Antikvarisk kontroll föranledd av schaktning för 
teleledningar. Undersökningsområdet sträckte sig 
från korsningen Manfred Björkqvists allé/S:t 
Görans gränd och österut till hörnet Skeppar- 
gränd/kv Guldet. Området är beläget utanför 
svarta jordens västra gräns. Vid schaktningen 
framkom inga kulturlager eller fynd. Inte heller 
spår av skelettgravar, trots att sådant tidigare på
träffats i de intilliggande kvarteren Nunnan och S:t 
Göran.

Fynd: - 
Datering: -

Sigtuna, Olofsgatan/Prästgatan 
Sigtuna museer 
Fältarbetsledare: Pia Larsson

Antikvarisk kontroll föranledd av schaktning för 
ledning och brunn till kvarteret Kyrkolunden. 1 
schaktets sydvästra och nordöstra delar fanns tidi
gare ledningar. Jorden där bestod av i sen tid på
förd fyllning. I schaktets mitt framkom på 10,79 
m ö h ett 2 m långt parti med kulturjord, even
tuellt stört, med tegel och ben. På 10,49 möh 
framkom en eventuell eldstad. Kulturjorden 
sträcktes sig ner till 10,24 m ö h där steril jord vid
tog.

Fynd: ben 
Datering: medeltid

Sigtuna, Stora gatan/Gröna gränd 
Sigtuna museer 
Fältarbetsledare: Boje Persson

Antikvarisk kontroll föranledd av ledningsschakt- 
ningar (VA). Två schakt upptogs, ett i korsningen 
Stora gatan/Gröna gränd och ett i Gröna gränd. 

1 det förra framkom endast omrörda kulturlager 
med tegel och enstaka ben, i det senare endast i sen 
tid påförd sand- och grusfyllning. 1 botten syntes 
även här omrörda kulturlager. Schakten grävdes ej 
till steril nivå.

Fynd: - 
Datering: -

Sigtuna, kv Tryckaren 7 
Sigtuna museer
Fältarbetsledare: Eva Bolander

Antikvarisk kontroll föranledd av växthusbygge. 
Orörda kulturlager framkom, som delvis täckte ett 
lerlager ovanpå en stenpackning (ev ett golv). I an
slutning till lerlagret konstaterades ytterligare en 
stenkonstruktion. Från schaktmassorna tillvara
togs bl a bearbetat ben och horn samt glaserad 
keramik. Schaktet grävdes ej till steril nivå.

Fynd: bearbetat ben och horn, glaserad keramik 
Datering: medeltid
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Sigtuna, kv Ödåker 4 
Sigtuna museer 
Fältarbetsledare: Boje Persson

Antikvarisk kontroll föranledd av ledningsschakt- 
ning (VA). Endast påförda kulturlager med inslag 
av tegel, keramik, yngre rödgods och djurben fram
kom. Schaktet grävdes ej till steril nivå.

Fynd: keramik (yngre rödgods), tegel, djurben 
Datering: medeltid

Uppsala, kv S:t Erik 2 
Upplandsmuseet 
Fältarbetsledare: Lars Gezelius

I samband med dragning av ledningsschakt på
träffades en ruin av en medeltida tegelbyggnad. 
Huset har minst tre rum och två ingångar från 
öster samt eventuellt en inre trappa. Byggnaden 
undersölktes endast delvis.

Fynd: -
Datering: medeltid

Västerbotten

Karl-Gustavs sn, Kukkola 
Norrbottens museum 
Fältarbetsledare: Thomas Wallerström

Fisket vid Kukkola-forsen torde kunna hänledas 
till medeltid. Ledningsgrävningarna skulle möjlig
göra påvisande av kulturlager från denna tid. Ty
värr blev inte schakten tillräckligt djupa. Det står 
emellertid klart att fomlämningar kan finnas som 
överhöljes av tjocka lager sentida avskräde, "kul
turlager”.

Fynd: - 
Datering: -

Piteå, Öjebyn, kv Bagaren, fornl 225 
Norrbottens museum 
Fältarbetsledare: Thomas Wallerström

Exploateringen berörde ett område som på en

karta från ca 1649 erhållit en svårtolkad marke
ring. Det har förmodats att utflyttade kyrkstugor 
stått i detta område. Provundersökningen gav inga 
kulturlämningar som kunde hänföras till dessa 
markeringar.

Fynd: - 
Datering: -

Piteå, Piteå kyrka, fornl 226 
Norrbottens museum 
Fältarbetledare: Thomas Wallerström

Schaktningsövervakning vid samband med led
ningsdragning och tillbyggnad av Piteå stads för
samlingskyrka. Förutom skelettdelar påträffades 
den gamla kustlandsvägen som passerat omedel
bart norr om kyrkan.

Fynd: -
Datering: 1500 - 1700-tal.

Västergötland

Ale-Skövde sn, Ö Vallby 5:2 
Alvsborgs länsmuseum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Vid handshaktning för nybygge av ett garage på
träffades kolkoncentrationer m m, vilket föran
ledde en anmälan till Älvsborgs Länsmuseum/ 
Lödöse Museum. I anslutning till kolet förekom 
flintmaterial och en kokstenshög. Ett par liknande 
kolkoncentrationer hade grävts bort, innan flintan 
föranledde misstankar om boplatslämning. Inget 
benmaterial förekom. Lämningarna torde närmast 
vara härdplatser (kokgropar?) från förhistorisk tid.

Fynd: flinta.
Datering: bronsålder-järnålder.

Alingsås, Christine kyrkopark 
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Anledningen till undersökningen var nyanläggning 
av ytjordsvärme inom östra delen av kyrkoparken.
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Spår av äldre stadsbebyggelse kunde förväntas 
inom den södra halvan, som först på 1790-talet 
överlåtits till kyrkan. Husgrunder konstaterades på 
några ställen och i den sydligaste delen av kvarte
ret (mot Kungsgatan) framgrävdes partiellt en 
gårdsplan med en djup stensatt brunn, genom 
myntfynd daterbar till slutet av 1600-talet. Hus
grunder längre norrut i undersökningsområdet 
kunde genom myntfynd dateras till senast början 
av 1800-talet. Fyndmaterialet var övervägande 
hushållsbetonat. Rikligt med 1700-talskeramik 
men även äldre, inslag av graverat glas (sannolikt 
från näraliggande glashantverk, 1700-tal). Antal 
fyndnummer 245.

Fynd: keramik, graverat glas, hushållsföremål. 
Datering: 1600- 1700-tal.

Borås, kv Elektra
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Undersökningen föranleddes av schaktningar för 
en utbyggnad. Området totalundersöktes, i stor ut
sträckning med varsam maskingrävning, i övrigt 
handgrävning. De yngre grundlämningar som 
framkom hörde sannolikt hemma i början av 
1800-talet. Av störst intresse var lämningar efter 
ett fargeri (eventuellt även graveri), tydligen anlagd 
före 1700-talets mitt, med välbevarande botten
partier av 9 större kar, 3 ovala, övriga rektangu
lära. (Ett tillvaratagandet för framtida återupp
byggnad i Borås Museum.)

Fynd: enstaka träredskap, keramik 
Datering: 1700-tal.

Borås, kv Munin
Alvsborgs länsmuseum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Sonia Jeffery

Med anledning av ny- och ombyggnation av kvar
teret Munin i Borås utfördes en delundersökning 
av kvarteret. Lämningar av bebyggelse från 1600- 
och 1700-talet påträffades. Kvarteret låg under 
1600-talet i stadens utkant och troligen rester av 
stadens staket framkom utanför grundmuren till 
det äldsta huset. I samband med byggschaktningar- 
na kommer ytterligare schaktkontroller att ske.

Fynd: 160 fyndnummer.
Dateringar: sent 1600- 1700-tal.

Kyrkorådet och hembygdsföreningen samarbetar i 
skrivandet av en sockenhistoria. Undersökningen 
föranleddes av önskemålet att för framställningen 
kunna identifiera gravarna i gravrummet under 
den kvarstående sakristian efter Daltorps medel
tida stenkyrka (riven 1880). Vid gravöppningen 
(enligt tillstånd från RAÄ och Länsstyrelsen) 
dokumenterades fyra träkistor, tillhörande bestäm
bara medlemmar av adelsläkten Rutenskiöld. Efter 
besiktningen tillslöts åter gravrummet.

Fynd: -
Datering: 1700-tal.

Dalstorps sn, Dalstorps gamla kyrka
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse Museum
Fältarbetsledare: UIla Vaxne

Främmestads sn, Vargebo 1:1, fornl 107 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Per-Olof Millberg

Fornlämningen undersöktes inom ramen för pro
jektet ”Lågteknisk järnframställning i Skaraborgs 
län”. Projektet drivs som ett samarbete mellan 
Skaraborgs länsmuseum och riksantikvarie
ämbetet.

Fornlämningen upptäcktes vid undersökningen av 
fornl 107, Vargebo 1våren 1986. En yta om 800 
m2 avtorvades och inom ytan framkom 22 olika 
anläggningar.

Jämframställningslokalen dominerades av en 
slaggvall vilken tillsammans med en bergknalle 
bildade en 3,6 x 4,5 m stor arbetsyta. Inom arbets- 
ytan framkom två stycken schaktugnar, 0,25 m i 
diam. Ugnsanläggningarna var uppbyggda av lera 
samt sten. Vidare påträffades smideshärdar och 
-gropar samt två flata stenar vilka fungerat som 
fallstenar.

Inom fornlämningsområdet framkom vidare tre 
malmlager, en rostningshärd, en kokgrop, en sot
koncentration, fyra stenkoncentrationer samt tre 
härdar, i vilka framkom brända ben, keramik, flin
ta, brynen samt rester av en spjutspets.

Fornlämningen var ytterst välbevarad och samtliga 
steg i jämframställningsprocessen var möjliga att 
belägga. Från lokalen föreligger ännu inga date
ringar. Av ugnskonstruktionerna att döma bör 
lokalen vara samtidig med liknande lokaler i de
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mellersta och norra delarna av Skaraborgs län, dvs 
senare delen av yngre järnålder - tidig medeltid.

Fynd: rester av spjutspets, keramik, flinta, brynen, 
brända ben.
Datering: vikingatid - tidig medeltid.

Främmestads sn, Vargebo 1:1, fornl 107 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Per-Olof Millberg

Fornlämning 107, Vargebo 1:1, undersöktes våren 
1986 inom ramen för projektet ”Lågteknisk jäm- 
framställnig i Skaraborgs län”. Projektet drivs som 
ett samarbete mellan Skaraborgs länsmuseum och 
riksantikvarieämbetet. En yta om 800 m2 av- 
torvades och inom ytan framkom 13 olika anlägg
ningar.

Inom lokalen fanns fyra slaggvarp, den största av 
dessa var delvis skadad av en sentida framdragen 
väg. I skarven mellan två av slaggvarpen framkom 
tre ytterst fragmentariska ugnsanläggningar, upp
byggda av lera och sten.

Inom fornlämningen framkom vidare två kol
gropar, två malmupplag samt två stenkoncentra
tioner.

Fornlämning 107 :s västra delar hade till stor del 
störts av den ovan nämnda vägen.

Inga dateringar föreligger ännu från undersökning
en. Troligtvis är lokalen samtida med den under 
hösten 1986 undersökta järnframstallningslokalen, 
belägen ca 100 m väster om fornl 107. Den lokalen 
har med hjälp av ugnskonstruktionema prelimi
närt daterats till senare delen av yngre järnålder - 
tidig medeltid.

Fynd: -
Datering: vikingatid - tidig medeltid.

Göteborg, kv Stadsmäklaren 1-3, fornl 216 
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Sonia Jeffery

Med anledning av planerad bebyggelse i kvarteret 
gjordes en provundersökning för att fastställa kul
turlagrens tjocklek och karaktär. Eftersom det på 
tomterna samtidigt med undersökningen pågick en 
lång rad andra aktiviteter såsom grundundersök

ningar, betongsprutning m.m., kunde inga långa 
provschakt grävas. Istället frilädes kulturlagren 
helt. Några områden lämnades dock till slutunder
sökningen. Ett ca 300 m2 stort område med mellan 
0,50 - 0,75 m tjocka kulturlager framkom. Dessa 
innehöll bl a rester av bebyggelse, avfallsbingar 
och markytor från 1600-och 1700-talen.

Fynd: keramik, glas, djurben 
Datering: 1600- 1700-tal.

Göteborg, kv Stadsmäklaren 1-3, fornl 216 
Göteborgs arkeologiska museum 
Fältarbetsledare: Eva Jönsson Kihlberg

Med anledning av planerad byggnation och med 
resultatet från provgrävningen i kvarteret gjordes 
en arkeologisk slutundersökning. Ett va 300 kvm 
stort område med 0,50 - 0,75 m tjocka kulturlager 
undersöktes. Detta resulterade i att tolv avfalls
bingar, några avfallsgropar, fragmentariska bygg- 
nadsrester samt ursprungliga markytor kunde 
dokumenteras.

Några av avfallsbingama innehöll bl a keramik, 
glas, textilier, metall, djurben samt mycket makro- 
fossilt material. Byggnadsrestema bestod av frag
ment av stockar, stolpar och plankor. På den ur
sprungliga markytan påträffades lösfynd.

Fynd: keramik, glas, textilier, metall, djurben samt 
makrofossilt material.
Datering: nyare tid

Kvinnestads sn, fornl 30
Alvsborgs länsmuseum/Lödöse Museum
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Fortsättning på provundersökning som påbörjades 
1985 i syfte att bestämma fornminnets, borg
områdets karaktär och ålder för motivering av den 
framtida markvården. På 1950-talet nyplanterades 
barrskog på en stor del av området. Skogen täcker 
för närvarande effektivt även de centrala delarna 
av fornminnet, särskilt det s k Slottet. Borg
området består av två höjder omgivna av vall
gravar. Föregående års provgrävning hade identi
fierat den högre kullen, ”Slottet”, som anlägg
ningens huvudbelastning med spår av en nedbränd 
träborg. Den andra västra långsträckta kullen hade 
uppenbarligen varit stallområde med bl a hov
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smedja. Ca 20 mynt med stor spridning hade date
rat anläggningarna till tiden omkring 1300-talets 
mitt fram till 400-talets början. Under 1986 be
fästes dessa slutsatser genom något utvidgade prov
grävningar i samma delar av fornminnet, dessutom 
gjordes ett provschakt genom en anläggning i 
söder, en mindre byggnad med stenlagt golv och 
anslutande härd (möjl bastu). Sonderingar gjordes i 
moränkullama öster om ”Slottet” och den där be
lägna ängen i förhoppning att finna spår av någon 
bostadsanläggning, men utan resultat. - På den 
södra åssträckningen påträffades stenkoncentra
tioner i markytan, vilka möjligen kan var jäm- 
åldersgravar; ej slutundersökta. Fornminnet har 
identifierats som en borganläggning från 
1300-talet, med sin huvudfuktion i en period då 
Västergötland var uppsplittrat mellan tre politiska 
maktfaktorer (Magnus Eriksson, Albrekt av 
Mecklenburg, Danmark) och beläget i en skär
ningspunkt mellan dessa.
Antal fyndnummer 151 (1986).

Fynd: mynt, hästskor, fragment ryttarutrustning, 
armborstpilar, hovslagarverktyg.
Datering: 1300 - 1400-tal.

Kållands-Åsaka sn, Kållands-Åsaka kyrka (kyrko
gården)
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Ylva Nilson

Med anledning av schaktning för dagvattenledning 
och dränering runt kyrkan utfördes antikvarisk 
kontroll. Scahktet sträckte sig i stort sett runt hela 
kyrkan. Schaktningsdjupet var 70 - 80 cm och 
schaktets bredd 60 cm.

På kyrkans V sida fanns endast påförda massor. 
Tre orörda gravar påträffades S om kyrkan utanför 
vapenhuset. Gravarna låg grunt, 40 - 50 cm under 
markytan. Ett byggnadslager iakttogs invid vapen
husets V sida.

Fynd: -
Datering: medeltid, nyare tid

Lidköping, Karlagatan 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Ylva Nilson

Mindre schaktningsarbete utfördes av Lidköpings

elverk. Eftersom arbetet berörde de äldsta delarna 
av Lidköping gjordes upprepade besiktningar av 
profilerna. Endast på en kortare sträcka där schak
tet gjordes ovanligt djup, påträffades kulturlager. 
Vid ca +46,75 började ett ca 0,2 m tjockt lager med 
omväxlande humös sand och flygsand. Därunder 
fanns ett lager med avsatt humös brun sand som 
fortsatte ner under schaktbotten.

Fynd: -
Datering: sen medeltid.

Ljurs sn, Ljur ödekyrkogård, fornl 3 
Alvsborgs länsmuseum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Anledningen till undersökningarna var försam- 
lingsmenighetens önskemål att frilägga den gamla, 
i marken ej avläsbara, kyrkogrunden från den 
medeltida träkyrkan. Den senaste träkyrkan revs 
1851 och ingen annan markering har funnits än en 
rest minnessten från 1930-talet. Undersökningen 
började 1985, då själva kyrkogrunden lokalise
rades. I samband med detta framkom även spolie
rade förhistoriska gravrösen. För att finna en 
lämplig lösning av den framtida exploateringen av 
kyrkogrunden samt få klarhet om rösenas antal 
och lägen vidgades de tidigare provschakten vid 
årets undersökning. Kyrkan hade anlagts över tre, 
eventuellt fyra, rösen (såväl korpartiet som lång
hus). Mellan rösena påträffades flera urnelösa 
brandgravar. Kristna begravningar kunde konsta
teras omedelbart väster om västra långhuslinjen 
och i två fall inom långhuset.

Genom myntfynd finns belägg för kyrkans historia 
från och med 1200-talet.

Fynd: halsringskälla, keramik, mynt, glaspärlor, 
knappar, bokspännen, kisthandtag.
Datering: förromersk järnålder, vikingatid?, 
medeltid, nyare tid.

Månstad sn, Månstad 1:2, fornl 96 
Stockholms universitet, kulturgeografiska institu
tionen
Fältarbetsledare: Mats Widgren

Undersökning av fossil åkermark genom kartering 
och provgrävningar. Tre smärre schakt togs upp 
dels i en kraftig åkerbegränsning, dels i en låg be-
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gränsning av jord och sten och slutligen i en 
terrasskant. Kol insamlades från ett undre skikt i 
två av profilerna från ett sådant läge att det bör 
datera en brandröjning i ett tidigt skede av åker
systemets brukningstid.

C 14-dateringama hade centrumvärden mellan 
1845 BP och 2400 BP. Detta bekräftar antagandet 
om ett samband mellan denna typ av regelbundet 
indelad fossil åkermark och fomlämningama med 
samma datering.

Fynd: -
Datering: 500 f Kr-200-tal.

Nittorp sn, Gisslarp 2:4, 2:5, fornl 103 
Stockholms universitet, kulturgeografiska institu
tionen
Fältarbetsledare: Mats Widgren

Den fossila åkermarken i Gisslarp karterades och 
en arkeologisk provundersökning genomfördes. 
Två schakt togs upp, dels i en jord- och stenterrass 
inom ett tidigare icke registrerat område med fossil 
åkermark söder om fomlämning 103, dels i en 
stensträng i norra delen av fomlämning 103. 
Undersökningarna visade att terrassen var upp
byggd av jord och mindre stenar. Kol i tillräcklig 
mängd for datering kunde inte insamlas.

Fynd: - 
Datering: -

N Åsarp sn, Åsarp 8:1, fornl 91 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Ylva Nilson

Undersökningen föranleddes av en planerad juste
ring av vägsträckningen för riksväg 46. Den under
sökta stensättningen var ca 15 m i diam och hade 
en endast delvis bevarad kantkedja. På och vid 
stensättningen fanns stora mängder påförd odlings- 
sten. I centrum av anläggningen var fyllningen 
svagt sotig med spridda kolbitar och brända ben. 
Graven kan med viss osäkerhet dateras till för
romersk järnålder.

Fynd: keramik, brända ben, kol 
Datering: förromersk järnålder.

Ett bostadshus skulle uppföras i närheten av ett 
område där det påträffats omfattande lämningar av 
förhistorisk bebyggelse. Utredningen gav vid han
den att inga fomlämningar var berörda av den 
planeraed exploateringen.

Fynd: - 
Datering: -

Råda sn, Råda 4:4
Skaraborgs länsmuseum
Fältarbetsledare: Lars Jacobzon

Saleby sn, Saleby 10:20 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Ylva Nilson

Med anledning av nybyggnation av villaområde på 
fastigheten utfördes schaktningsarbeten under 
antikvarisk kontroll, varvid dittills dolda fomläm
ningar framkom, de nyupptäckta anläggningarna 
bestod av 4 kokgropar, 3 stolphål samt ett ca 1,5 m 
brett stråk kulturlagerrest, som gick tvärs över det 
schaktade området. Tämligen stora mängder 
obrända djurben fanns bevarade trots den sandiga, 
grusiga marken. Boplatsspåren kan möjligen här
röra från den medeltida bytomten.

Fynd: jämkniv, keramik, sländtrissor, brända ben, 
djurben.
Datering: vikingatid - medeltid.

S Peders sn, Lödöse, kv Klostret 6 
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Sonia Jeffery

I samband med dräneringsarbeten utfördes en 
schaktkontroll. Schakten grävdes i redan utschak- 
tade områden. Ett av schakten snuddade vid en 
orörd profil med kulturlager. Detta var mycket 
homogent och helt fyndtomt. Området var troligen 
odlad mark under medeltiden.

Fynd: -
Datering: medeltid?
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S Peders sn, Lödöse, Knutsgatan 
Alvsborgs länsmuseum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Staffan Anberg, Rune Ekre

Anledning till undersökningen var gatuomlägg
ning. Arbetet påbörjades under 1985. Undersök
ningen berörde 4,5 m tjocka kulturlager och ned 
till ursprunglig markyta. Lämningar av medeltida 
stadsbebyggelse påträffades i samtliga skikt. Yt
ligast fanns en stenläggning från 1400-tal, där
under lämningar av en metallverkstad med ugn, 
dragkanal, överbyggd med taktegel. 1 följande äldre 
skikt framkom syllvirke respektive broläggningar 
med i stor utsträckning dendrokronologiskt dater
bart virke. Äldsta datering på virke in situ är från 
början av 1100-talet, och återanvänt virke från 
1060- till 1080-tal antydde äldre bebyggelse i 
omedelbar närhet. Sammanlagt påträffades 10 000 
-12 000 föremål, material från hushåll, kam- 
makeri, läderhantverk, smide, rikligt med textil
fynd och rikt varierad keramik med mycket tidig 
importinslag från Frankrike (Andenne gr. I)och 
England, i båda fallen omkring år 1100.

Fynd: material från hushåll, kammakeri, läder
hantverk, smide, textilfynd, keramik, runinskrifter. 
Datering: 1000-tal- 1400-tal.

S Peders sn, Lödöse, kv Kroken 1 
Alvsborgs länsmuseum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Staffan Anberg, Rune Ekre

Antikvarisk kontroll i samband med utbyggnad. 
Schaktningama omfattade huvudsakligen sena ut- 
fyllnadslager. I samband med kabeldragning 
norrut och dräneringsschakt påträffades delvis in
takta lämningar, en stenläggning (senmedeltid) och 
grundrester av medeltida byggnader där samman
hangen inte närmare kunde bestämmas.

Fynd: 20 fyndnummer.
Datering: 1200 - 1500-tal.

S Peders sn, Lödöse, kv Kroken 1 
Alvsborgs länsmuseum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Dokumentationen gällde uppmätning av ett 
mindre murpart i klosterkomplexets nordmur. 
Uppmätningen var en komplettering till föregåen

de års arbete i samband med garageutbyggnad. 
Klostrets mur var något så när intakt upp till 0,5 
m över byggnadens golvnivå (ca 0,8 m under nu
varande marknivå).

Fynd: 10 fyndnummer.
Datering: 1200-tal.

S Peders sn, Lödöse, kv Kroken 15 
Alvsborgs länsmuseum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Sonia Jeffery

I samband med lagning av en vattenläcka intill S 
Peders väg i Lödöse kontrollerades en schaktning 
som gjordes. Största delen av det utschaktade om
rådet var omrörda lager. En orörd profil med 
medeltida kulturlager påträffades.

Fynd: keramik, slagg.
Datering: 1200 - 1300-tal.

S Peders sn, Lödöse, Olofsgatan - Hamngatan 
Alvsborgs länsmuseum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Sonia Jeffery, Runde Karlsson

Med anledning av kabelnedläggning utfördes en 
arkeologisk schaktkontroll i de västra delarna av 
Lödöse.

Äldre gatubeläggning av kullersten påträffades 
samt tegelgolv och timmer från bebyggelse. Fynd
materialet var huvudsakligen från senmedeltid och 
nyare tid.

Fynd: 72 fyndnummer.
Datering: 1500- 1700-tal.

S Peders sn, Lödöse, Passagården 1 
Älvborgs länsmuseum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

1 samband med dränering av husgrund utfördes en 
schaktkontroll. Ca 1,3 m kulturlager dokumente
rades. Lagret innehöll enstaka husgrundslämning- 
ar (sten) och virkesrester.

Fynd: 12 fyndnummer.
Datering: 1200- 1400-tal.
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Schaktkontroll gjordes i samband med lagning av 
vattenläcka i centrala Lödöse. Vid schaktningen 
framkom en orörd profd som bl a visade fyllnads
massor från igenfyllningen av östra vallgravens in
sida mot borgkullen.

Fynd: keramik, bearbetat ben och trä.
Datering: 1200- 1300-tal.

S Peders sn, Lödöse, Passagården 1
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse Museum
Fältarbetsledare: Sonia Jeffery

S Peders sn, Lödöse, Skeppsbyggaregatan 
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Staffan Anberg, Rune Ekre

I samband med kabelschaktning påträffades rester
na av en mindre byggnad som kan dateras till sen 
medeltid eller 1500-tal. Byggnaden antyder en sen 
bebyggelseexpansion i Lödöse norrut i samband 
med den nordliga utfartsgata, vars äldre bottnar 
kunde konstateras i kabelschaktets sträckning 
söderut genom nuvarande Skeppsbyggarvägen, 
som också i sina äldre delar med hjälp av fynd
materialet tycks kunna dateras till 14 - 1500-tal.

Fynd: 110 fyndnummer.
Datering: sen medeltid - 1600-tal.

Skara, Brogården, fornl 44 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Ylva Nilson

När fastigheten Brogården (= Veterinärmuseet) 
uppfördes kring sekelskiftet 1700/1800 utnyttjades 
delar av det forna franciskanerklostrets murverk i 
ytter- och hjärtmur. Då det hösten 1985 blev fråga 
om att renovera källarlokalerna för utställnings- 
ändamål, togs därför tillfället i akt för byggnads- 
arkeologisk dokumentation och undersökning. 1 
första läget dokumenterades rummet i befintligt 
skick, främst genom fotografering och beskrivning, 
detta som stöd för den kommande renoverringen. 
Därefter knackades en del puts o dyl bort så att de 
medeltida klostermurama framträdde. Plan- och 
sektionsritningar upprättades över murarna, lik
som även beskrivningar med vissa tolkningsfor
slag. 1 den provgrop som grävdes påträffades en 
grav, vilken varit belägen i koret. Skelettet hade 
tillhört en grovväxt man, 30 - 40 år. Graven är

preliminärt daterad till tidigt 1400-tal. Invid och 
under graven fanns ytterligare gravar vilka ej 
undersöktes.

Fynd: -
Datering: 1242 - 1542 samt tidigt 1800-tal.

Skara, kv Bifrost 1 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Lars Jacobzon

Förundersökning föranledd av planerad nybygg
nad. 5 provgropar grävdes inom den tilltänkta ex- 
ploateringsytan. Kulturlagertjockleken växlade 
mellan 0,4-0,8 m. Endast kulturlager från nyare 
tid kunde konstateras. Dessa var genomgående på
förda. Fortsatt undersökning bedömdes ej var nöd
vändig.

Fynd: recent glas, porslin, fajans.
Datering: nyare tid.

Skara, kv Lektorn 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Ylva Nilson

Med anledning av nedläggandet av dagvattenled
ning drogs ett scahkt över Malmgatan från befint
lig brunn i gatan in mot huset Malmgatan 5. I 
schaktet framkom kulturlager. En trolig datering 
av lagerföljden är tidigt 1100-tal fram till nyare tid. 
Möjliga aktiviteter som kunde utläsas av profilen 
är garveriverksamhet under högmedeltid och 
odling t ex kålgård under senmedeltid - nyare tid.

Fynd: -
Datering: medeltid - nyare tid.

Skara, kv Odin 3 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Ylva Nilson

Undersökningen föranleddes av installerandet av 
transformatorstation. Det undersökta området 
ligger i det medeltida Skaras V utkant. De äldsta 
avsatta lagren antyder att området först använts 
som betes- och odlingsmark. Några stolphål kan 
möjligen ha tillhört ett flätverkshus. På detta tyder 
svaga indikationer på ett lergolv. En annan tolk
ning är att stolphålen var rester efter ett staket. På
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det eventuella lergolvet påträffades yngre svart
gods. I övrigt framkom endast djurben i det äldsta 
skiktet.

Ett kraftigt byggnadslager med trä flis visar att 
marken småningsom kom att utnyttjas for be
byggelse. Ett nedgrävt laggat kar, tolkat som garva- 
rikar, var troligen samtida med denna bebyggelse. 
De yngsta lagren var omrörda och svårtolkade. Be
byggelse tycktes saknas, vilket kan tyda på en 
regression av stadens utbredning.

Fynd: sammansatt dubbelkam, keramik (yngre 
svartgods, äldre rödgods).
Datering: högmedeltid.

Skara, kv Pluto 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Ylva Nilson

Med anledning av ledningsdragning öppnade 
Gatukukontoret på nytt gamla schakt i Skolgatan, 
i och strax öster om korsningen med Tullporta- 
gatan. Strax öster om korsningen framkom kultur
lager. 1 profilen syntes resterna efter vad som tol
kades vara en trälagd gata från 12 - 1300-tal (fynd 
av äldre rödgods). Gatan var orienterad i nord-syd 
och en trolig föregångare till Tullportagatan. På 
och intill gatan var de avsatta lagren starkt humö- 
sa, medan de öster om gatan endast var svagt 
humusinfiltrerade.

Fynd: keramik (äldre rödgods)
Datering: högmedeltid.

Skara, kv Tor 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Lars Jacobzon

Arbetet föranleddes av att HSB önskade uppfora 
en byggnad där särskild grundläggning skulle 
tillämpas. Undersökningen syftade till att ge svar 
på om det var ett möjligt tillvägagångssätt.

Fem provgropar grävdes for att fa en uppfattning 
av den övre lagerbilden. Ingen arkeologiskt be
tydelsefull information påträffades inom den övre 
halvmetern. Det bedömdes därför möjligt att ut
föra begränsade grundschaktningar för en byggnad 
utan att för den skulle skada något av arkeologiska 
intressen.

Fynd: -
Datering: nyare tid.

Skärv sn, Ingelstorp 1:2, fornl 2 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Ylva Nilson

Undersökningen av fornlämningen föranleddes av 
Skara Sommarlands behov av expansionsut- 
rymmen. Stensättningen var ca 8 m i diam och 
hade en välbevarad kantkedja. Stenpackningen 
bestod av tämligen jämnstora stenar och enstaka 
större block samt grusig sandig jordfyllning. Söder 
om anläggningens centrum påträffades resterna av 
ett keramikkärl med brända ben, stående på en flat 
stenhäll. Ca 1,5 m norr om centrum fanns resterna 
efter ytterligare en gravgömma, troligen en sekun- 
därgrav. Enstaka kolbitar fanns spridda i stensätt
ningen.

Fynd: keramik, brända ben.
Datering: yngre bronsålder.

Sunnersberg, Fröslunda 1:2 
Skaraborgs länsmuseum
Fältarbetsledare: Ulf Erik Hagberg, Lars Jacob
zon

Med anledning av att det vid jordbruksarbete 
hösten 1985 påträffades fragment från sju sk 
Herzsprungsköldar av brons, daterade till 600 - 
700-talet f Kr, undersöktes fyndplatsen under fyra 
veckor i maj och juni.

Ett 5 x 6,5 m stort schakt totalundersöktes. Inom 
en yta mindre än 4 m2 framkom minst 13 sköldar i 
en enda koncentration. Ytterligare en sköld på
träffades några meter bort. Sköldarna låg till över
vägande del med framsidan upp. På de fa som 
vände upp baksidan kunde ett väl utformat hand
tag iakttas. Då sköldarna var i mycket dålig kondi
tion togs de upp som preparat för att grävas ut 
inomhus vid Arkeologiska forskningslaboratoriet 
vid Stockholms universitet. Det första av tre större 
preparat undersöktes i november 1986. De åter
stående två är ännu outgrävda.

Sköldarna, som är mellan 60-70 cm i diam, är till
verkade i tunn bronsplåt, 0,3-0,5 mm tj. De är 
samtliga konstfullt dekorerade med vulster, kon
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centriska cirklar och rader med bucklor i skiftande 
storlek. Till detta kommer det for dessa sköldar 
typiskas k U-haket.

Sköldarna har med sannolikhet lagts ned vid ett 
och samma tillfälle i det som den gången var en 
grund Vänervik. Denna har senare uppgrundats 
allt mer och så småningom omvandlats till mosse 
vilken i våra dagar tagits i anspråk som jordbruks
mark.

Fynd: bronssköldar.
Datering: yngre bronsålder.

S Vings sn, Hökerum, ”Slottet”
Xlvsborgs länsmuseum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Rune Ekre

I samband med rivningen av ”träslottet” upp
mättes en äldre, välvd källare under den med 
huvudbyggnaden samanbyggda flygeln. Den välv
da källaren kunde på olika vägar konstateras höra 
samman med 1600-talets herrgårdsanläggning, 
övriga källare var från 1800-talet. Vid rivningen 
kunde konstateras att flygelns sammanbyggnad 
med huvudbyggnaden skett på 1880-talet och att 
1600-talsmaterial endast förelåg i vissa delar av 
mangårdsbyggnaden. Tills vidare inga säkra spår 
av medeltida anläggningar.

Fynd: -
Datering: 1600- 1800-tal.

Ugglums sn, fornl 59 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Johan Engström

Fomborgen Stångeberget på Mösseberg i Skara
borgs län undersöktes genom utgrävning av tre 
schakt genom fomborgsmuren 1985 och 1986. 
Undersökningen bedrevs i forskningssyfte. De tre 
undersökta schakten var fyndtomma. Vegetations
kol från ett av schakten gav en neolitisk datering 
vid C 14-analys.

Fynd: -
Datering: neolitisk tid - folkvandringstid.

Ulricehamn, kv Australien 1 
Xlvsborgs länsmuseum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Sonia Jeffery

I samband med en geoteknisk undersökning av fas
tigheten kvarteret Australien 1 utfördes en arkeo
logisk provundersökning. Fem provgropar kon
trollerades, i de östligast belägna provgropama 
påträffades kulturlager med bl a kullerstensbelägg- 
ning. Ytterligare undersökning kommer att göras 
efter rivning av tomtens huvudbyggnad längs Stor
gatan.

Fynd: -
Datering: 1600- 1700-tal

Ulricehamn, kv Chile 2-3 
Xlvborgs länsmuseum/Lödöse Museum 
Fältarbetsledare: Sonia Jeffery

I samband med en geoteknisk undersökning i kv 
Chile, Ulricehamn, gjordes en arkeologisk kontroll 
av de grävda schakten. Inga medeltida kulturlager 
påträffades. Tomten har troligen använts som od
lingsmark under lång tid och vid en brand vid 
1700-talets slut har man på delar av de undersökta 
tomterna grävt ned brända rasmassor.

Fynd: keramik.
Datering: 1700-tal.

Vilske-Kleva sn, Sjögerås 1:7, fornl 39 
Skaraborgs länsmuseum 
Fältarbetsledare: Lars Jacobzon

På grund av utvidgad grustäkt genomfördes en 
antikvarisk kontroll i samband med matjords- 
avbaning av det område där de registrerade läm
ningarna skulle vara belägna. Före avbaning loka
liserades två förhöjningar vilka vid förstagångs- 
inventeringen upptagits som ev stensättningar. I 
revideringsinventeringen 1984 har lämningarna 
betecknats som ”ej med säkerhet identifierbara 
naturbildningar eller röjningsrösen”. De aktuella 
förhöjningarna bestod genomgående av stenig 
grusig sand och bedömdes därför som säkra natur
bildningar.

Fynd: - 
Datering: -
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Frigrävningen och upptagningen av Fröslunda-sköldama måste foretas i labora
torium. Sköldarna togs upp på en oljad stålplåt som pressades genom den sega 
Vänemgyttjan. Foto: L Hasselberg.
The shields from Fröslunda were carefully elevated on an oiled steel-plate.

Vänersborg, kv Nässlan
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse Museum
Fältarbetsledare: Rune Ekre

Undersökningen ägde rum i samband med ett 
större nybyggnadsprojekt efter rivning av drygt 
halva kvarteret Nässlan. Provgrävningarna påbör
jades i december 1985 och pågick i olika etapper 
fram till maj månad 1986. Huvudsakligen anslöt 
provschakten till blivande grundschakt (endast i 
mindre utsträckning planerades källarbyggnad, i 
sydvästra avsnittet). I ett par avsnitt intill Edsgatan 
vidgades provschakten till smärre undersökningar 
där spår av den tidigaste stadsbebyggelsen från 
1640-talet (myntdatering i brandlager) kunde iakt
tas. Fyndmaterialet i dessa lämningar var hushålls-

betonat med enstaka inslag från smide. 1 kvarterets 
inre delar var de äldsta påträffade lämningarna 
från omkring 1700. Rester av stora garverikar 
framkom i kvarterets inre delar nedgrävda till ca 2 
meters djup under nuvarande markyta och dater
bare till senre hälften av 1700-talets och framåt.

Bland fynden märks en serie bomärken och siffer- 
betecknade golvplankor från ett garveri (?), 
1700-talets första hälft, rikligt med 1600-tals- och 
1700-talskeramik (bl a välbevarat fat från 
1640-talet), en del hushålls- och hantverksredskap 
även från 1600-talet.

Fynd: keramik, hushålls- och hantverkredskap 
(550 fyndnummer).
Datering: 1640 - 1830-tal.
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Västmanland

Västerås, kv Ingrid 6, 8, 9 och 10 
Länsmuseet, Västerås 
Fältarbetsledare: T Engel

Antikvarisk kontroll i samband med husbygge

Fynd: - 
Datering: -

V Skedvi, Västlandsholm 1:32 
Länsmuseet, Västerås 
Fältarbetsledare: T Engel

Den förmodade fomlämningen visade sig vara en 
husgrund

Fynd: - 
Datering: -

Ångermanland

Själevads sn, Gene 5:1, fornl 22
Umeå universitet, arekologiska institutionen
Fältarbetsledare: Anna-Karin Lindqvist

Undersökningen ingår i ett större forsknings
projekt rörande samhällsutvecklingen i Norrland 
under det l:a årtusendet. 1986 års undersökning 
har begränsats till området söder om hus II (lång
hus). Inga större områden har frilagts, däremot har 
en del igenläggningsarbeten företagits. De under
sökningar som har utförts har koncentrerats till 
tidigare frilagda anläggningar. Dessa undersök
ningar visar att det i detta område finns åtminstone 
ytterligare tre huslämningar. Husen ligger ej helt 
klart åtskilda och inga väggrännor kunde urskiljas. 
Stolphålens olika karaktär visar också att husen 
inte är samtida. 1 området har även större härdar 
undersökts, samt en större grop innehållande väv- 
tyngder (möjlig vävgrop?). Söder därom frilädes ett 
mindre område i vilket en väggränna framkom - 
här syntes även en del mindre stolphål i plan.

I och med 1986 års undersökningar har totalt 15

husgrunder påträffats i Gene - med dateringar från 
0 - 600 AD (varav ett dock från medeltid - hus 
III).

Fynd: vävtyngder 
Datering: 0 - 600, medeltid

Sånga sn, Sånga kyrka 
Länsmuseet Murberget 
Fältarbetsledare: Lennart Forsberg

Anledningen till undersökningen var att Sånga 
kyrkas yttertak och utrymmet ovan valven skulle 
isoleras. Med hjälp av en kraftig industridamm
sugare dammsögs delar av valven och fyra av sex 
svicklar.

I bråten av kvistar, stenar, kalk och tegel fanns 
också spik, diverse metallrester påträffades och 
stora mängder vridna vidjor som använts till bygg
nadsställningar.

Ben från flera olika djur tillvaratogs (kotor, käk
delar, bogblad) från troligtvis tamdjur. Dessa har 
ännu ej analyserats.

Fynd: kalk, tegel, metallrester, djurben 
Datering: 1000- 1 100-tal

Öland

Glömminge sn, Glömminge kyrka och kyrkogård 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Schaktningen utfördes för läktarunderbyggnad och 
VA-ledningar inne i kyrkans NV del och på kyrko
gården norr om kyrkan. Glömminge kyrka bygg
des om på 1800-talet men dess äldsta delar härrör 
från 1100-talet. Inne i kyrkan vid långhusets norra 
vägg grävdes en 2 x 1 m stor, 1,5 m djup grop. Där 
påträffades bl a tre golvnivåer, - överst låg rester 
efter ett plankgolv, under det kalkstensflis med 
1700-tals mynt mellan flisorna och längst ner, på 
den sterila sanden, ett kalkbruksgolv. Det sist
nämnda golvet är troligen från 1100-talet. Utanför 
kyrkans norra vägg i VA-schaktet påträffades 
rester efter en tillbyggnad till kyrkan, det s k

452



kapellet även kallat materialbod. Kapellets golv 
bestod av stora kalkstensflisor vilka låg på ett kalk- 
brukslager.

Fynd: mynt, knappar, kist- och bokbeslag, spik 
och ben.
Datering: 1100-tal, 1700-tal.

Högby sn, Fornl 103 a b 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Schaktningen för telekabel utfördes intill ett om
råde med resta stenar. Vid schaktningen på
träffades inga förhistoriska anläggningar eller fynd.

Fynd: -
Datering: nyare tid.

Högby sn, fornl 103 och 106 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Inom området kunde det eventuellt finnas järn- 
åldersgravar (flatmarksgravar, bortplöjda stensätt- 
ningar e dyl). Vid matjordsavbaningen påträffades 
inga förhistoriska anläggningar eller fynd.

Fynd: -
Datering: nyare tid.

Källa sn, fornl 51, 57 och 58 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Schaktningen utfördes för vattenledningar. Schak
tet passerade flera fomlämningsområden, två grav
fält, två husgrundsområden, en skålgropsföre- 
komst samt resta stenar. Schaktets totala längd var 
ca 4 km, antikvarisk kontroll utfördes totalt till 
en sträcka av 1,5 km. Ca 50 m SV om ett av grav- 
falten i Möcklehorva (fornl nr 58) påträffades sten- 
sättningsliknande anläggningar. I en stensamling 
påträffades en medeltida kam samt ben.

Anläggningarna varken avtorvades eller under
söktes närmare utan täcktes över efter dokumenta
tionen. Hela ledningsschaktet flyttades ca 50 m 
bort från fyndplatsen.

I övrigt påträffades inga förhistoriska/medeltida 
anläggningar eller fynd vid kontrollen.

Fynd: kam, ben.
Datering: medeltid.

Källa sn Nyby 7:4 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Vid vägbreddning borttogs ett 5 x 20 m stort och 2 
m högt odlingsröse. Då flera husgrunder och sten- 
strängssystem är belägna i området misstänktes att 
odlingsröset kunde ligga på en husgrund. Vid kon
trollen kunde dock inga lämningar efter äldre hus
grunden eller gravanläggning iakttagas.

Fynd: - 
Datering: -

Köping sn, fornl 15 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Schaktningen utfördes för vattenledning. Under 
schaktningen påträffades inga förhistoriska fynd 
eller anläggningar.

Fynd: -
Datering: nutid.

Köping sn, fornl 15 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Schaktningen för VA-ledningar med brunn samt 
tillbyggnad utfördes för hand genom gravfältet. 
Norr och väster om schaktningsområdet låg två 
stensättningar. Under grävningen påträffades inga 
förhistoriska anläggningar eller fynd. Området 
verkade tidigare ha använts som åker.

Fynd: -
Datering: nutid.
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Köping sn, fornl 216 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Schaktning för nybyggnation. Vid schaktningen 
påträffades fem härdar och en kokgrop. I anlägg
ningarna påträffades inga daterbara fynd.

Fynd: -
Datering: stenalder.

Köping sn, fornl 216 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

1 den aktuella fastigheten handgrävdes 8 st hål för 
ett staket. Under grävningen påträffades endast 
matjordslager utan några fynd eller konstruk
tioner.

Fynd: -
Datering: recent.

Köping sn, fornl 216 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

I Köpingsvik utfördes schaktningen för VA- 
ledningar inom det vikingatida och medeltida bo
platsområdet vid kyrkstallarna utanför kyrko
gården.

Vid schaktningsövervakning påträffades en härd 
av okänd ålder och en skelettgrav. Skelettet till
hörde en äldre individ (62-71 år). På grund av 
armställning, i kors över bäckenet och läge kan 
skelettet dateras till medeltiden.

Fynd: -
Datering: medeltid.

N Möckleby sn, fornl 17 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Schaktning för elkabel delvis genom järnålderns 
gravfält. Schaktningen utfördes utmed de berörda 
vägarna. Under schaktningen påträffades inga 
gravar eller kulturlager.

Fynd: -
Datering: järnålder.

Runstens sn, S Bäck 1:9, fornl 57 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Schaktningen utfördes för vattenledning: vid gräv
ningen undveks stensättningsliknande lämningar. 
Inga förhistoriska anläggningar eller fynd på
träffades.

Fynd: -
Datering: nyare tid.

Räpplinge sn, Greby 12:1 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Monika Rasch

Antikvarisk kontroll i samband med schaktning 
för garage. Inget av antikvariskt värde kunde iakt
tagas.

Fynd: - 
Datering: -

Ventlinge sn, fornl 20 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Antikvarisk kontroll i samband med schaktning 
för VA-ledning och elkabel. Inget av antikvariskt 
värde påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Vickleby sn, fornl 7 
Kalmar läns museum 
Fältarbetsledare: Eeva Rajala

Förundersökningen och schaktningsövervaktning- 
en utfördes för nybyggnation vid västra landborgs- 
kanten. Tomten ligger i ett fomlämningsstråk ut
med befintlig bebyggelse vid ett gravfält. Vid 
tomten finns också enstaka resta stenar.

Vid schaktningen påträffades inga förhistoriska an
läggningar eller fynd.

Fynd: - 
Datering: -
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Östergötland

Gistad sn, forn] 60 - 62 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Göran Tagesson

Med anledning av rätning av vägen mellan Gistad 
och Ekenberg berördes ett stensträngssystem på 6 
punkter. Profiler ritades. Stensträngarna var delvis 
ej tidigare registrerade. I anslutning till sten
strängarna undersöktes ett nyupptäckt boplatsom
råde bestående av 47 anl; härdar gropar och stolp- 
hål. Prover för C 14-datering togs.

Fynd: jämfragment.
Datering: äldre järnålder?

Järstad, Järstads kyrka 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Göran Tagesson

Antikvarisk kontroll i samband med schaktning 
för dränering och dagvattenledning på Järstad 
kyrkogård. Dokumentation av två eventuella syll- 
stensarader samt en del av en grundmur (murad) 
sydväst om kyrkan. Stenarna och stenrader i NV 
kan härröra från en klockstapel som stod där fram 
till 1737.

Fynd: - 
Datering: -

Linköping, kv Akilles 
Östergötalnds läns museum 
Fältarbetsledare: Dagmar Hinze Larsson

Kontrollen föranleddes av grävning för fjärrvärme- 
kulvert till Storgatan 47. Hela schaktet visade spår 
av tidigare grävning för kabelnedläggning. Enstaka 
tegelfragment kunde noteras i fyllnadsmassorna.

Fynd: tegelfragment.
Datering: -

Linköping, kv Eolus 1 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Dagmar Hinze Larsson

Undersökningen föranleddes av uppsättande av

plank och plantering. 13 hål för stolpar grävdes för 
hand. I tre av hålen framkom rester av äldre sten
läggningar på ca 0,16-0,2 m djup ner till ca 1 m 
djup. Fyllningen i hålen mot Storgatan bestod 
mestadels av mörk mylla med lite sand. I dessa 
syntes tegelfragment, putsrester, trärester, djurben, 
1 porslinsskärva, 1 keramikskärva samt ett krit- 
pipshuvud.

Fynd: tegel, puts, trä, ben, porslin, keramik, krit- 
pipa.
Datering: 16- 1700-tal.

Linköping, Museiparken 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Göran Tagesson

Antikvarisk kontroll i samband med trädgårds
arbeten i museiparken. Uppmätning av kultur
lager. delar av två anläggningar skadades vid 
schaktning och undersöktes därför. Ett trähus med 
delvis välbevarat trägolv och ugnskonstruktion 
samt en stenkällare med två rum, det mindre med 
en nedgång och delvis vällagt kalkstensgolv, det 
större rummet har varit tunnvälvt, men saknade 
norra och västra murarna. Båda anläggningarna 
upptäcktes vid 1960 års undersökningar i Biskops- 
trädgården, men grävdes ej ut fullständigt. Ingen 
dokumentation fmns bevarad. Murarna är upp
förda av gråsten i skalmursteknik. Mellan rummen 
fmns en dörromfattning i tegel med åsade fogar. 
Byggnaderna bevaras under mark i parken. En ev 
markering av murarnas sträckvinkel ovan mark 
diskuteras.

Kulturlagren i museiparken är till största delarna 
bevarade förutom de som berördes av schakt
vingarna.

Fynd: jämföremål, djurben, keramik.
Datering: sen medeltid (anläggningarna).

Linköping, Platensgatan 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Göran Tagesson

Schaktkontroll av kulturlager i Platensgatan från 
Kungsgatan till Ågatan. Uppmätning av kultur
lager. Fram till Platensgatan nr 6 fanns endast 
modem vägfyllning över ett lager sandig mylla.
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Längre mot S påträffades flera brandlager. Stora 
partier var störda.

Fynd: keramikskärva.
Datering: brandlager trol 1700-talet, keramik för
historisk.

Linköping, Storgatan 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Marietta Douglas

Dokumentation av kulturlager och huslämning (i 
sektion) i samband med lagning av vattenledning. I 
södra schaktkanten framkom orörda lager. Ett fler
tal stenläggningar till N-S gående gränder på
träffades.

Fynd: - 
Datering: -

Vadstena, kv Asylen 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Göran Tagesson

Schaktkontroll med anledning av grävning för VA- 
ledning. Dokumentation av sentida raseringslager. 
Inga spår av äldre bebyggelse kunde konstateras. 
Kvarteret har troligen ej bebyggts förrän på 
1800-talet. Fynd av rödgods (trefotsgryta) i lager 
med odlingskaraktär.

Fynd: keramik (rödgods)
Datering: 1800-tal.

Vadstena, kv Biskopen 1 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Göran Tagesson

Delundersökning av tre ytor med anledning av 
husbyggnation. I yta A vid Strågatan dokumen
terades två trähus (syllstenar) med stensat portlider 
och gård som tolkades som ekonomibyggnader. 
Kulturlager därunder undersöktes endast delvis, 
fynd av fragmentariskt bränt trägolv, trol sen
medeltida. I yta B mot Gräsgatan framkom delar 
av en grundmur av sannolikt sant datum. Yta C 
mot Biskopshuset hade inga konstruktioner.

Fynd: keramik (glaserat rödgods, enstaka sten
gods), div järnföremål.
Datering: 1600- 1700-tal.

Vadstena, kv Biskopen 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Göran Tagesson

Kontroll vid schaktningar för sättning av kuller- 
stensläggning runt Biskopshuset samt för dräne
ring. Dokumentation av medeltida kullerstenslägg- 
ning vid Biskopshusets NV höm, samt ett fynd
förande kulturlager ovan stenläggningen. I schak
tet väster om Biskopshuset framkom syllstenar och 
golv av ett hus.

Fynd: keramik (glaserat rödgods).
Datering: 1500 - 1800-tal.

Vadstena, Krabbegatan 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Göran Tagesson

Dokumentation av kulturlager (gatunivåer) vid 
Krabbegatan och delar av Bakgatan, Rådhustorget 
och Flovsgatan, med anledning av schaktning för 
ny V A-ledning.

Fynd: -
Datering: 1400-tal.

Vadstena, Skogstorp, fornl 195 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Dagmar Hinze Larsson

Underökningen föranleddes av en avstyckning från 
fastigheten Vårdsbergs säteri. När nybyggnationen 
igångsatts framkom att en fomlämning 195, en 
rund stensättning, var belägen på tomten, varefter 
beslutades om utgrävning.

Anläggningen visade sig vara skadad genom gamla 
ingrepp. Den har troligen ingått i ett mindre grav
fält som nu är borta genom olika ingrepp.

Fynd: bränd lera.
Datering: äldre järnålder.

Vadstena, kv Slottsherren 1-2 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Göran Tagesson

Schaktkontroll med anledning av trädplantering. 
Dokumentation av två bebyggelseskikt, överst en
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syllstensrad, därunder en stensamling av oviss 
karaktär. Schaktet låg i dåvarande strandlinjen.

Fynd: keramik (glaserat rödgods).
Datering: -

Vadstena, kvSlottsvakten 5-7 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Göran Tagesson

Schaktkontroll med anledning av trädplantering. 
Dokumentation av kulturlager och en kullerstens- 
läggning.

Fynd: keramik (glaserat rödgods).
Datering: -

Åsby sn, Åsbo kyrka 
Östergötlands läns museum 
Fältarbetsledare: Dagmar Hinze Larsson

Undersökningen utfördes på uppdrag av Boxholms 
kyrkliga samfällighet. Ett mellan 70 - 80 m långt 
schakt, grävdes mellan kyrkans Ö gavel till ett om
råde strax 20 m V om densamma. Inga kulturlager 
framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Östra Jungfrun
Statens sjöhistoriska museum
Fältarbetsledare: Bert Westenberg

Dokumentation av hjulångaren Eric Nordewall. 
Arbetet på vrakplatsen avsåg uppsättning av kod
brickor och mätband för fotodokumentation (foto
mosaik). I arbetet ingick även rensning av fartyget 
från nät och sekundära fynd.

Fynd: -
Datering: 1856.
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Artiklarna i årets Arkeologi i Sverige tar upp flera 
aktuella ämnen, t.ex. undersökningarna i samband 
med motorvägsbygget mellan Stockholm och En
köping (E 18), medeltida hantverk i Visby och nya 
metoder att datera röjningsrösen. Författarna är alla 
verksamma vid riksantikvarieämbetet.

Boken innehåller även kommentarer och statistik 
över fornminnesinventeringens och undersöknings
verksamhetens arbete. I den avslutande katalogdelen 
sammanfattas den arkeologiska undersökningsverk
samheten landskapsvis.

Omslagsbilden:
Ett unikt offerfynd med 16 - 18 tunna bronssköldar, påträffade 
vid Fröslunda pa Kalland i Västergötland.
Foto: U. Nordh, Skaraborgs länsmuseum.
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