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En Ingvarssten vid Arlanda
avTnoRGUNN Snædal

Den 6 april 1990 gjordes ett märkligt fornfynd i Uppland. En uppmärksam grävmaski- 
nist vid vägbygget mellan E4 och Arlanda fick syn på runslingor på en stenbumling som 
låg invid kanten på den nya vägbanan.

Ett par dagar senare granskade jag stenen och fyndplatsen, som är belägen ca 1 km 
nordost om avfarten från motorvägen, 3-4 km sydöst om flygplatsens terminaler. Mar
ken tillhör Måby gård i Husby-Ärlinghundra socken.

Stenen, som utgjort nedre delen av en mycket stor runsten, var 166 cm hög och bred
den vid basen var 173 cm. Den har en egendomlig form, vänstersidans tjocklek är endast 
10-15 cm medan den högra är 30-60 cm tjock. Intill låg ett mindre fragment, som till
hört mittdelen av stenens topp, 73x68x45 cm stort. (Fig 1.)

Enligt vägarbetarna hade runorna troligen kommit i dagen när stenarna vändes i sam-

Fig 1. Den nyfunna runstenen på fyndplatsen. Foto T Snædal 1990. 
The newly discovered runestone at its find location.
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Fig 2. Arkeologen Leena Drenzel under utgrävningen av fyndplatsen. Hon hittade ytterligare ett 
fragment av runstenen samt rester av den väg som stenen stod vid. Foto T. Snædal 1990. 
Archaeologist Leena Drenzel excavating the find location. She found another fragment of the 
runes tone and remains of the road by which the stone had stood.

band med att viltstängslet flyttades inför breddningen av vägen.
Ristningen var ganska välbevarad, och trots att delar av inskriften saknades var läs

ningen snart klar:

Gunnar och Björn och Torgrim reste denna sten efter Torsten,
sin broder. Han blev död österut med Ingvar Och gjorde denna bro (?)

Eftersom stenen hittades på, eller nära, sin ursprungliga plats gjordes en arkeologisk 
undersökning av området närmast stenen. Den utfördes av Leena Drenzel vid Sigtuna 
Museum. (Fig 2.) Vid schaktningen framkom en grusväg ca 3-3,5 meter bred. Det rör 
sig säkert om rester av en gammal väg som har fört österut från Måby mot sydost över 
Ärlinghundra häradsal 1 manning och så småningom anslutit till landsvägen söderifrån 
från Norrsunda. Runstenen har stått norr om vägen och ristningen var vänd mot syd eller 
sydost. Strax öster om stenen, där Arlandavägen nu går, fanns ett låglänt och sankt 
område som på äldre kartor kallas Maren. En å eller bäck rann igenom sankområdet. 
Över denna å har Torstens bröder lagt sin bro och därmed förbättrat kommunikationerna 
mellan bygderna avsevärt.

Den trasiga stenen fraktades ända till Skåne, där stenmästaren Mats Johansson vid 
Dalby Stenhuggeri fogade ihop den. Ett fragment hittades vid utgrävningen och nu sak
nas bara en kilformad del av stenens övre högra kant och en bit av det vänstra partiet. 
Vid lagningen ersattes dessa delar med granitsten av liknande utseende.

Av uppenbara skäl kunde stenen inte resas på fyndplatsen. Genom tillmötesgående
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från Luftfartsverket ställdes utrymme för stenen till förfogande i den nya inrikeshallen 
Arlanda 2. Stenen transporterades från Dalby till Arlanda den 23 april 1991, där den 
restes och göts fast i en låda av rostfritt stål. Den placerades vid fönstret, ca 10 m höger 
om ingång A nära förbindelsekorridoren till Inrikeshall 1. (Fig 3.)

Stenen avtäcktes vid en högtidlig ceremoni den 17 maj i närvaro av bl.a. kommunalrå
det Görel Bolin och Luftfartsverkets chef på Arlanda, Barbro Fischerström.

Det är min förhoppning att dagens jäktade resenärer skall ge sig tid att stanna vid 
stenen och ägna en tanke åt de förfäder som för tusen år sedan seglade, rodde, bar och 
drog sina skepp till trakter som ännu idag känns mycket avlägsna för oss.

Ingvarsstenar

Den nyfunna stenen visade sig således vara rest till minne av en av Ingvar den vittfames 
kämpar. Detta är det första säkra fyndet av en sådan sten på 90 år. Med detta fynd 
känner vi till 26 Ingvarsstenar och ytterligare 5-6 stenar kan med viss säkerhet knytas 
till gmppen.

Över hälften av stenarna finns i Södermanland, företrädesvis längs Mälarens södra 
strand. I Uppland finns nu sju säkra Ingvarsstenar; två i det forna Fjädrundaland och 
fyra i Tiundaland. Den nyfunna är det första säkra fyndet i Attundaland. Det är den 
östligaste av Ingvarsstenama och den enda som omtalar ett brobygge.

Ingvarståget

Det stora antalet mnstenar resta till minne av Ingvars män visar att hans expedition 
måste ha varit en av 1000-talets största händelser i Sverige. Så berömd och omtalad 
blev den att minnet av den bevarades på Island, där Ingvar den vittfames saga skrevs på 
1200-talet.

Enligt sagan hette Ingvars far Emund och var dotterson till Erik Segersäll. Ingvar 
uppfostrades också delvis vid det svenska hovet.

När han blev vuxen krävde han att återfå sina egendomar, som konfiskerats av kungen 
efter bråk med Emund. Kungen vägrade och Ingvar gav sig då i väg för att grunda ett 
eget rike.

Han rustade och bemannade 30 skepp och seglade österut mot Gårdarike, där han 
stannade i tre år. Tiden använde han för att lära sig många språk och höra sig för om 
färdvägar längre söderut.

Sedan gav han sig iväg med båtar och manskap. Enligt sagan var hans mål att ta sig 
fram till ett vattensystem eller en insjö i sagan kallad Lindibelti (”Vattenbälte’"; ett hav 
mellan flera länder) och han nådde dit innan expeditionen vände stävarna hemåt.

På återresan blev han inblandad i en uppgörelse mellan två bröder som kämpade om 
makten. Han hjälpte den regerande kungen att avvärja broderns överfall. Motståndet 
blev framgångsrikt, men när segern firades kom kvinnor till lägret för att uppmuntra
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krigarna. De förde med sig en dödlig sjukdom. Redan dagen efter låg 18 män döda.
Ingvar påskyndade hemresan men det var för sent. Han drabbades själv av sjukdomen 

och dog. Därmed upplöstes expeditionen. Endast ett skepp med besättning lyckades ta 
sig tillbaka till Gårdarike och därifrån vidare till Sverige. Sagan är ganska äventyrlig, 
men uppgifterna om Ingvars ursprung och expeditionens upplösning innehåller säkert en 
kärna av sanning.

Enligt sagan avled Ingvar år 1041, då var han endast 25 år gammal.
Runstenarnas vittnesbörd bekräftar katastrofen. Ingen inskrift omtalar överlevande. 

Men var fann Ingvar och hans följeslagare sitt öde?

Särkland

Runinskrifterna säger i allmänhet bara att den avlidne dött österut med Ingvar eller att 
han var faren med Ingvar. Fem av dem nämner Särkland, bl.a. stenen vid Gripsholms 
slott vars strof avslutas med orden "De dogo söderut i Särkland".

Särkland var nordbornas namn på den islamiska världen, kalifatet, söder om Kaspiska 
havet (ungefär nuvarande Irak).

I boken Ett ödesdigert vikingatåg (Larsson 1990) försöker arkeologen Mats G. Lars
son fastställa expeditionens färdväg. Genom att studera de geografiska uppgifterna i 
sagan kommer han fram till att Ingvars mål var att nå Kaspiska havet och att han lycka
des ta sig dit via floderna Rion och Kura, som rinner genom Georgien och förbinder 
Svarta Havet med det Kaspiska. Denna färdväg användes redan tusen år före Ingvars tid 
och var en gren av Sidenvägen mot Samarkand och Östasien.

Larsson menar att Ingvars sista strid utkämpades i staden Sasirethi, ca 40 km nordväst 
om Tiblisi. I en georgisk krönika från 1000-talet omtalas att en strid mellan kung Bagrat 
och hans bror Liparit utkämpats på denna plats år 1041 och att en stor armé av varjager 
deltog. Av den georgiska krönikans uppgifter framgår vidare att slaget utkämpades nära 
floden Kura, vilket stämmer väl överens med sagans uppgift att Ingvars män stred i 
närheten av sina skepp.

Mats G. Larsson anser att syftet med Ingvars resa kan ha varit att öppna en väg genom 
Transkaukasien till kalifatets länder. Den traditionella vägen via Volga var ju praktiskt 
taget avstängd sedan flera decennier på grund av de krigiska stammar som bosatt sig 
norr om Kaspiska havet.

Samtliga runstenar som nämner Särkland är resta efter Ingvars följeslagare. Ingen 
annan tycks ha försökt följa i hans fotspår.
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Summary
In april 1990 rune stone was discovered during construction work for the new motor
way leading to Arlanda. The inscription reads: "Gunnar and Björn and Thorgrim set up 
this stone in memory of Thorsten, their brother. He died in the east with Ingvar. And 
made (this bridge?). Apparently the stone was raised near the west end of the bridge (i.e. 
a causeway over the marshy ground) mentioned in the inscription.

Ingvar's expedition is mentioned on nearly 30 rune stones, most of them found in the 
Malar region. The expedition must have been one of the great events in Sweden in the 
first half of the 11th century and no doubt it attracted many participants. The inscriptions 
show that this bold Viking venture came to a disastrous end. All the members of the 
expedition died "south in Serkland" or "in the east with Ingvar". By Serkland the Norse
men meant the lands of Abbasid caliphate, whose capital in the Viking age was Bagh
dad.

Fig 3. Den restaurerade och uppmålade stenen på plats i Arlanda inrikes 2.
Foto G. Hildebrand 1991. The restored and painted stone in domestic terminal 2 at Arlanda.
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Röstorp - ett västsvenskt 
röjningsröseområde i skogsmark
av Pär Connelid, Catharina Mascher & Eva Weiler

Under de senaste åren har kunskapen om skogsbygdens odlingslandskap i södra och 
västra Sverige ökat väsentligt. Genom agrar- och bebyggelsehistoriska undersökningar 
vet vi idag att stora delar av det sydsvenska höglandet innehåller omfattande rester av 
förhistoriska produktionslandskap. I det fossila fältmaterial som skogsbygden hyser, finns 
självfallet en betydande forskningspotential. Samtidigt ställer upptäckten av de odlings- 
historiska lämningarna nya krav på kulturmiljövården.

Följande artikel presenterar resultaten från ett tvärvetenskapligt projekt där metoder 
för att undersöka fossilt kulturlandskap i skogsmark har prövats. Avsikten med projektet 
har dels varit att få fram ny information om förhistoriska produktionslandskap i Väst- 
sveriges skogsbygder, dels att finna undersökningsmetoder som kan underlätta den anti
kvariska hanteringen av dylika fomlämningsmiljöer. Projektet, vilket har tillkommit som 
ett kulturgeografiskt och arkeologiskt samarbete, har stötts av Riksantikvarieämbetet, 
Länsstyrelsen i Älvsborgs län och Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms Uni
versitet.

Bakgrund

Vid Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering och vid kulturgeografiska forsknings
arbeten i sydöstra Älvsborgs län, har en anmärkningsvärt stor mängd områden med 
fossil åkermark från förhistorisk tid påträffats. Karteringar, utgrävningar, l4C-analyser 
och morfologiska analyser av fältformema har påvisat två skilda huvudfaser för den 
förhistoriska odlingen. Den första inträder under sen bronsålder, kring 700-talet f.Kr. då 
stora arealer mark brandröjdes och iordningställdes för odling. Marken stenröjdes kon
tinuerligt och efter hand växte stora röjningsröselandskap fram på moränhöjdema.

Den andra fasen inträffar under äldre järnålder, århundradena strax efter Kristi födel
se, då stora omstruktureringar i odlingslandskapet äger mm. Under denna period påbör
jades storskaliga markindelningar inom den bästa odlingsmarken uppe på de centrala 
delarna av höjderna. Marken delades in i regelbundet utlagda långsmala parceller, av
gränsade av stensträngar, terrasskanter och jordvallar. Metrologiska analyser har visat 
att dessa markindelningar i flera fall planerats enligt enhetliga måttsystem och att de 
ofta lagts ut längs långa baslinjer. Detta vittnar om att en storskalig landskapsplanering
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Fig 1. Rösen med en 
diameter av lägst 10 meter, 
fördelade per ekonomiskt 
kartblad. Baserat på 
förstagångsinventeringen. 
Efter Hyenstrand 1984, s. 58. 
Burial cairns larger than 10 
metres in diameter.

tog sin form på höglandet i Västsverige redan under förhistorisk tid.
De stora åkersystemen bmkades åtminstone fram i folkvandringstid, men det är ännu 

osäkert vad som sedan händer fram tills dess att vi möter skogsbygdens gårdar och byar 
i det medeltida källmaterialet. Förekomsten av gravfält från yngre järnålder samt det 
påtagliga inslaget av ålderdomliga, långsmala tegformer under historisk tid talar för att 
de attraktiva odlingsmarkerna uppe på moränhöjdema har mycket lång bosättningskon- 
tinuitet. Detta utesluter dock inte att delar av höglandet kan ha ödelagts under vissa 
perioder (Mascher 1992).

Miljöhistoriska analyser (pollen och makrofossil) har givit en bild av ett omväxlande 
och mosaikartat odlingslandskap under brons- och järnålder i dessa trakter. Inom od
lingsmarken har mindre, uppodlade ytor legat insprängda i ett busk- och örtrikt betes
landskap (Björkman 1991). Jordbruket baserades på en kombination av boskapsskötsel 
och spannmålsodling, med större delen av åkermarken i långvarig träda.

De omfattande fynden av agrarhistoriska lämningar innebär att utgångspunkten för en 
beskrivning av sydsvenska höglandets förhistoria har förändrats radikalt. Delar av om
rådet var emellertid redan tidigare rikt på vissa fomlämningstyper. Västra delen av regi
onen ligger i ett område med en markant koncentration av gravrösen jämfört med övriga
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Västsverige (se fig. 1). Bara några få är undersökta, men resultaten visar att röset som 
gravform förekommer från bronsålder till romersk järnålder i sydöstra Västergötland 
(Furingsten 1985). Genom arkeologiska utgrävningar är det också belagt att vissa grav
fält har sina rötter i yngre bronsålder (Furingsten 1979, s. 24 ff.).

Mot den kraftiga rösekoncentrationen skall ställas den sporadiska förekomsten av 
hällkistor av senneolitisk typ. 1 detta avseende skiljer sig området från andra regioner 
som har både stora mängder rösen och hällkistor, t.ex. Bohuslän, centrala Västergötland 
och södra Småland. Av synliga gravmonument att döma, etableras en mera omfattande 
fast bebyggelse först en bit in i bronsålder i den här delen av Västsverige. I ekonomiska 
termer har denna yngre bronsålderns bebyggelseexpansion generellt beskrivits som en 
expansion in i marginalområden (Welinder 1977) eller som en kolonisation av perifera 
områden (Kristiansen 1987). Betraktaren befinner sig i båda fallen då i centrum, vilket 
översatt på Västsverige bör ha utgjorts av Falbygden eller nedre Ätradalen.

Det här är dock ett teoretiskt resonemang som bl.a. baseras på uppfattningen om jord
bruk som basnäring och primär styrfaktor för sedentär bosättning. Men källmaterialet 
som det bygger på är naturligtvis inte fullständigt, utan beroende av såväl bortodling och 
markkemiska processer som rådande uppfattningar om vad som är fomlämning.

Röstorpsprojektet

Röstorpsprojektet har tagit sin utgångspunkt i ovan sammanfattade kunskapsläge. En 
viktig informationskälla har också varit de resultat som undersökningen av ett små
ländskt röjningsröseområde i Järparyd i Rydaholms socken gav. I Järparyd kunde man 
konstatera att röjningsröseområdena representerar förhistorisk åkermark och att de kan 
innehålla boplatslämningar (se Jönsson m.fl. 1991).

Vi vet alltså idag att södra Älvsborgs läns skogsbygder hyser stora arealer med mer 
eller mindre intakta förhistoriska odlingslandskap - i huvudsak härrörande från sen brons
ålder och äldre järnålder. Vidare börjar vi kunna rekonstruera markanvändning, vegeta
tion och arealutnyttjande inom fomåkerområdena. Till dessa områden hör också övriga 
fomlämningar - boplatser, gravar och skålgropsstenar. Skogsbygden hyser alltså ett 
mycket rikt och mångfasetterat förhistoriskt källmaterial.

Ett stort problem i detta sammanhang är att betydande delar av dessa fornlämnings- 
miljöer idag ligger i skogsmark med avverkningsmogen barrskog. Detta gäller särskilt 
röjningsröseområdena, vilka för närvarande inte åtnjuter ett fullgott lagskydd. När forn
minnesinventeringen inför revideringen av ekonomiska kartan vid mitten av 1980-talet 
gick över de sydöstra delarna av Älvsborgs län, klassificerades endast områden där man 
kunde se tydliga spår av åkerytor som ”fossil åkermark”. Detta innebär att de fomåker- 
områden som innehåller parceller avgränsade av stensträngar, jordvallar, terrasskanter, 
hak etc. är skyddade enligt lag. Däremot finns i praktiken inget lagskydd för de områden 
som enbart innehåller röjningsrösen. Trots detta sägs ”fossil åkermark” vara ett sam
lingsbegrepp för övergiven och nu icke odlad mark som brukats ”på ålderdomligt sätt
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Fig 2. Undersökningsom
rådet i Röstorp, Västergöt
land. Ritning: P. Connelid. 
The investigation locality 
at Röstorp, province of 
Västergötland.

med utdöd teknik” (Bertilsson 1984, s. 158). Ett annat problem är att en stor mängd 
lokaler med röjningsrösen (och även med tydliga parceller) inte upptäckts och därmed ej 
finns inprickade på konceptkartor. På senare tid har dock hanteringen av röjningsröse- 
områden börjat ses över inom kulturmiljövården (jfr Norman 1989, s. 108, Gren 1991, 
s. 48) och i inventeringssammanhang är ambitionen numera att registrera denna fom- 
lämningskategori i full utsträckning (Johansen 1991, s. 86).

Syftet med Röstorpsprojektet har därför varit:

• att genom tvärvetenskapliga studier inom ramen för ett mindre fältarbetspro
jekt öka kunskapen om röjningsröseområdenasfunktion och tidsställning i land
skapet

• att ta fram ett vetenskapligt underlag och pröva arbetsmetoder som kan under
lätta den antikvariska hanteringen av röjningsröseområden i skogsmark.

Undersökningsområdet

Röstorpslokalen, som ligger i Örsås socken (Svenljunga kommun) i Älvsborgs län (se 
fig. 2) är ett representativt exempel på ett västsvenskt röjningsröseområde i skogsmark. 
Röseområdet täcker en yta på minst trettio hektar, med ett kärnområde på ca 20 hektar. 
Merparten av de tätt liggande röjningsrösena är kraftigt övertorvade, flacka och har en 
rundad form. Inom området finns flera gravar (rösen och runda, kala stensättningar) av 
bronsålders- och äldre jämålderstyp (jfr fig 3). Fem av dessa ligger samlade på ett grav
fält (RAÄ 46). Vidare finns här ett stort stenblock försett med skålgropar (”Jättastenen”, 
RAÄ 56).
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Fig 3. Gravröse RAÄ 47:1 i Röstorp. Foto P. Connelid. Burial cairn in the Röstorp area.

I samband med kompletterande inventeringar 1990 noterades att ett stort antal av 
röjningsrösena innehöll skärvig sten i ytan. Fenomenet var vanligast i området norr om 
skålgropsblocket. Vid en närmare kontroll visade det sig att många av dessa anläggning
ar uppvisade en mer välvd profilkurvatur än omgivande röjningsrösen. Vid en översikt
lig inventering i södra delen av området påträffades inte mindre än ett femtiotal rösen 
innehållande skärvsten. Siffran kan betraktas som ett minimivärde och innebär att Röstorp- 
lokalen ensam hyser avsevärt fler skärvstensrösen än vad som tidigare noterats för hela 
Älvsborgs län (jfr Lundqvist 1991).

De fossila formerna är lokaliserade till högre liggande och torrlänt terräng. Topogra
fin domineras av en sydväst-nordostligt orienterad höjdrygg, på vilken större delen av 
den karterade ytan är belägen. I nordväst utgör ett kärr begränsning för den fossila åker
marken. I söder finns en markerad sänka med fuktig mark. Jordartema domineras av 
moig morän belägen ovan Högsta kustlinjen.

Röjningsröseområdet låg under historisk tid i sin helhet på utmarken tillhörande 
Röstorps by (se Högrell 1990). Inom den undersökta delen av området ligger resterna 
av torpet Björkelund, vars spisröse, stenmurar och åkrar ännu kan identifieras. Torpets 
röjningsrösen skiljer sig markant från övriga rösen i området - främst genom att de är 
betydligt högre, icke övertorvade och innehåller ett större stenmaterial. Rösenas olika 
karaktär illustrerar tydligt den väsentliga skillnaden i brukningsteknik mellan sentida 
intensiv odling på en begränsad yta och ett förhistoriskt extensivt odlingssystem.

Största delen av lokalens kärnområde har karterats. Av kartan (fig. 4, nästa sida) 
framgår att röjningsrösena över lag ligger mycket tätt och att endast några enstaka di
rekta spår av markbearbetning har påträffats. De ensamliggande gravarna ligger ut
spridda i områdets norra hälft, medan gravfältet är beläget på en mindre höjd strax
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väster om den fossila åkermarken. Skålgropsblocket återfinns i områdets södra del. Röj- 
ningsröselokalen är mycket extensiv och rösena fortsätter med allt glesare utbredning 
öster- och norrut. I norr vidtager fossila bandparceller i direkt anslutning till röseområ- 
det. Dessa har inte detaljkarterats, men är avgränsade och redovisade på ekonomiska 
kartan (se Östen Knutssons karta, återgiven i Högrell 1990). De regelbundna bandpar- 
cellema återfinns på impediment och i beteshagar inom större delen av Röstorps inägo- 
område.

Röjningsröseområdet i Röstorp har ej försetts med R-markering på ekonomiska kar
tan, men finns till en mindre del inprickat på konceptkarta i fomlämningsregistret. När 
så avverkning skedde på en av de berörda fastigheterna, ställdes problemen med ett 
bristande lagskydd på sin spets. I och med att avverkningstillstånd givits, kunde mark
ägaren automatiskt återplantera området med hjälp av markberedning. I tillståndet fanns 
visserligen ett förbehåll om att iakttaga försiktighet vid fomlämningama i området (d.v.s. 
gravfältet RAÄ 46, gravarna RAÄ 45 och skålgropsstenen RAÄ 56). Dessa hade också 
markerats, med mycket snävt tilltagna närområden i terrängen. Genom en rad lyckliga 
omständigheter kunde den förestående markberedningen stoppas i sista stund och åter- 
planteringen skedde slutligen manuellt. Men vad hade hänt om markberedningen skett 
planenligt? Ett stort antal röjningsrösen och skärvstensrösen hade trasats sönder av ma
skinen och - som vi skall se nedan - en betydande mängd dolda fomlämningar hade gått 
förlorade.

Under sommaren 1990 provgrävdes ett röjningsröse i närheten av skålgropsblocket. 
Röset visade sig innehålla rikligt med skörbränd sten och fragment av förhistorisk kera
mik. Avfallet hade slängts upp på rösets övre del, vilket tolkades som att en boplats 
tillhörande röjningsröseområdet finns i rösets närhet. Röseområdet framstod därför som 
mycket lämpligt att arbeta vidare med, både vad gäller frågeställningar kring förhisto
risk odling och bosättning.

Frågeställningar

Fältundersökningarna i Röstorp-skogen hade som utgångspunkt ett antal övergripande 
frågeställningar som i första hand fokuserades på förekomsten av en eller flera boplatser 
i området och deras ålder. Mot bakgrund av det relativt goda kunskapsläget rörande 
röjningsröseområdenas generella tidsställning, begränsades undersökningen av de fos
sila formerna till de objekt som kunde tänkas framkomma på boplatsytor. Som en viktig 
del i undersökningen ingick att pröva fosfatkarteringsmetodens tillämpbarhet på fom- 
lämningsmiljöer av det här slaget. Detta motiverades inte minst mot bakgrund av de 
senaste årens dåliga erfarenheter av fosfatanalys i Västsverige (jfr Weiler 1984, s. 64). 
De viktigaste frågeställningarna kan sammanfattas enligt följande:

• Hur många boplatser finns i området? Hur ligger de i terrängen och hur stor 
yta täcker de? Är de undersökta ytorna olikåldriga eller har de använts samti
digt?

• Vilken karaktär har boplatsytorna? (frekvens och typ av anläggningar, fynd
material och stratigrafi?)
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Ar många av de vid karteringen registrerade röjningsrösena i själva verket 
skärvstensrösen ?

Hur förhåller sig den fossila åkermarken stratigrafiskt till boplatslagren?

Fosfatkartering

Fosfatprovema togs var 20:e meter i ett mtnät över hela den karterade ytan. Jorden togs 
i nedre delen av ”matjordslagret”, i övergången mot opåverkad moränjord. Sammanlagt 
579 prover analyserades enligt citronsyra-metoden på Arkeologikonsult AB.s laborato
rium i Upplands Väsby. Provtagningsarbetet utfördes av två personer på knappt tre ar
betsdagar i augusti 1991.

Resultatet av analysen visas på fig. 5. Fosfatinnehållet redovisas i ppm (parts per 
million) med 50 enheters intervall. Fosfatema grupperar sig i åtminstone sex signifikan
ta koncentrationer, av vilka de fem östligaste ligger på den höjdrygg som genomlöper 
området i nordost-sydvästlig riktning. Ett par förtätningar i kartbilden förklaras av en
staka högre värden. Så är fallet med ytan längst i söder, beläget strax utanför röjningsrö- 
seområdet, samt ytan mellan gravgruppema i väster. Intressant i sammanhanget är att 
området innehållande torpet Björkelund och dess åkermark uppvisar mycket låga fosfat
värden.

Samtliga fosfatkoncentrationer uppträder i relativt höglänt terräng. Fuktig mark och 
perifera delar av den fossila åkermarken (exempelvis avsnittet längst i sydväst) innehål
ler praktiskt taget inga fosfater alls. De högsta analysvärdena ligger kring 600 ppm och

Fig 5. Fosfatkarta över det karterade området i Röstorp. Sex områden med tydligt förhöjda 
fosfatvärden kan urskiljas. Notera att ytan med torplämningama har mycket lågt fosfatinnehåll 
(jfr fig. 3). Renritning K. Strömdahl.
Map showing the phosphate distribution in the cairn field. At least six areas with significantly 
higher phosphate content can be seen.
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täcker i regel mindre ytor, ofta i anslutning till en eller några få röseanläggningar med 
skärvsten synliga i ytan. Kring dessa glesnar kurvorna något (100/150-400 ppm) och 
bildar sammanhängande ytor på mellan 2 500 och 5 000 m2. Större delen av ytoma 
utgörs av förhållandevis plan mark med överlag klart färre röjningsrösen än i området i 
övrigt (jfr Jönsson m.fl. 1991, s. 23). Särskilt tydligt är detta kring gravrösena RAÄ 
47:1 och 47:2.

Utmed höjdryggen tenderar fosfatanhopningama att hänga ihop längs kurvorna för 
100-150 ppm. Frågan är om detta betingas av aktiviteter på boplatsytor eller mer inten
sivt utnyttjade åkerytor nära bebyggelse. Vi får anledning att återkomma till detta feno
men nedan, i samband med diskussionen om hur den fossila åkermarken använts.

Sammantaget uppvisar alltså fosfatbilden ett tydligt mönster som rimmar väl med de 
iakttagelser som gjordes under karteringen. Analysvärdena förefaller vid första anblicken 
relativt låga men uppträder inbördes på ett sådant sätt att det med all sannolikhet kan 
antas att åtminstone de fem tydligaste koncentrationerna i områdets centrala delar verk
ligen avspeglar boplatsytor. Det förhållandevis homogena naturlandskapet (avseende 
jordarter och terrängformer) och det faktum att större delen av området under lång tid 
efter övergivandet legat på utmark, gör den här typen av fossilt kulturlandskap synnerli
gen lämpligt för fosfatkartering.

Provgrävningen

För att kontrollera om de förhöjda fosfatvärdena och rösena med skärvsten represente
rade förhistorisk bosättning grävdes fem grunda, 1,5 meter breda schakt med maskin. 
Två av dem (A och B) lades i vinkel över rösena A1, A2 och A3 ute på kalhygget och tre 
lades inne i skogen vid gravröset RAÄ 47 (C, D och E). På så sätt provgrävdes två av de 
sex områdena med höga fosfatvärden (jfr fig. 4 och 5). Provgrävningen utfördes under 
nio arbetsdagar i oktober 1991.

Schakten grävdes ned till orörd mark. Skopan stannades dock i ytskiktet av anlägg
ningar och resten rensades fram för hand. På så vis registrerades sotfyllda härdar och 
kokgropar omedelbart, medan stolphål och gropar kom fram först vid upprensningen av 
schaktets bottenpartier.

Området kontrollerades också med metalldetektor, vilket dock försvårades av att en 
viss typ av bergart (troligen hiotit) hela tiden gav utslag, något som också konstaterats i 
samband med andra undersökningar i trakten (muntligen Rune Holmberg, Tranemo).

I västra delen av schakt A rensades och dokumenterades bottenskikt och profilväggar 
i 2-metersrutor för att få grepp om markförhållanden och fyndfrekvens. Schakt E gräv
des direkt ned till anläggningsnivå. Totalt dokumenterades tre rösen, tio härdar/kokgro
par, en grop utan stenfyllning och åtta stolphål på en undersökt yta av knappt 100 m2 i de 
tre schakten. Schakt C och D fingrävdes inte och dokumenterades endast i plan.
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Fig 6. Stenskott stolphål (A 10). Foto C. Mäscher. Post hole (A 10).

Schaktbeskrivningar

I schakt A (fig. 10), som var 52 meter långt, påträffades två ytor med stolphål och här
dar. Den ena var belägen mellan rösena A 1 och A 2 och innehöll en 0,6 x 1 meter stor 
härd (A 4) strax intill ett mycket kraftigt, stenskott stolphål (A 9). l4C-analys av träkol 
från härdens bottendel gav värdet 43 BC-AD 124 (kalibrering; se tabell 1).

Den andra ytan med anläggningar påträffades nordväst om rose A 2 och utgjordes av 
fem stolphål i rad på regelbundet avstånd från varandra. Mellan de båda stolphålen 
längst i väster låg en stor härd (A 5) som 14C-daterats till BC 151-AD 16. Avståndet

Fig 7. Stolphål 
med grävda 
avsatser i ena 
kanten (A 6). 
Ritning E. Weiler. 
Post hole (A 6).

O 40 cm
i.------------------- J
Fig 8. Stolphål med 
raka kanter (A 25). 
Ritning E. Weiler 
Post hole (A 25).

Teckenförklaring 
profiler

Skärvstensröse 
0 Plärd, Kokgrop 
0 Stolphål 
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Sections; Mound of 
fire-cracked stone; 
Hearth, earth oven; 
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SCHAKTA

Fig 9. Plan över schakt E. Ritning P. Connelid. 
Plan showing trench E.

Fig 10. Plan över schakt A/ 
B (se teckenförklaring). 
Ritning P. Connelid.
Plan showing trench A!B.
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mellan de två stolparna (A 6 och 10) är 2,5 meter, mellan övriga stolpar (A 7,22 och 21) 
2 meter. Tre stolphål var stenskodda (jfr fig. 6) och närmare 0,45 meter djupa. Några av 
dem syntes i ytan som korta, avlånga rännor, vilket visade sig bero på att ena kanten var 
grävd i avsatser medan motsatt kant hade raka sidor. De båda stolphål som saknade 
stenskoning, var grundare och framkom först vid en andra grovrensning (jfr fig. 7 och 
8).

Det regelbundna avståndet mellan stolphålen talar för att det är en stolprad i ett hus - 
av de kraftiga stenskoningama att döma kanske delar av den takbärande konstruktionen. 
Stolpraden är dock inte framtagen i sin helhet i schaktet.

I schakt B (fig. 10) påträffades en yta med stolphål och härdar i anslutning till rose A 
3. De utgjordes av två stolphål utan stenskoning på ungefär 2 meters avstånd från varan
dra (A 14 och 15). Fyllningen i dem var av samma karaktär som ytskiktet i en grop (A 
13), vilken dock endast rensades fram i schaktkanten. Drygt fem meter från stolphålen 
låg två härdar och en kokgrop tätt intill varandra (A 8, 11 och 12). Träkol från botten
partiet av A 8 14C-daterades till AD 71-221.

I schakt C kunde efter avtorvning och en första grovrensning inga anläggningar iakt
tagas.

Schakt D lades över ett mindre röse innehållande rikligt med skörbränd sten och flera 
keramikskärvor. I schaktets västra del framkom en härd. Varken den eller röset under
söktes närmare.

Schakt E (fig. 9) innehöll två tätt liggande härdar (A 16 och 18) och två grunda kok
gropar (A 17, 19), belägna knappt 0,15 meter under markytan. I schaktet påträffades 
enstaka keramikbitar och jämslagg. Tre anläggningar (A 16,17 och 18) 14C-daterades 
(se tabell 1).

Skärvstensrösena

A 1, Schakt A

Anläggningen är belägen i sluttningen ned mot den fuktiga sänkan. Den är fyra meter i 
diameter och syntes före undersökningen vara ca 0,5 m hög. Röset var helt övertorvat 
utan några synliga stenar i ytan och hade vid karteringstillfället tolkats som ett röjnings- 
röse. Vid fosfatkarteringen erhölls flera av de högsta värdena i dess omedelbara närhet.

I arbetsbesparande syfte borttogs knappt hälften av röset med grävmaskin och en för
sta profil framrensades för hand ett par decimeter från mitten. Därefter påbörjades en 
noggrann framrensning av profilväggen (se fig. 11).

Direkt under ett tunt råhumuslager vidtog skärvig sten, kolinblandad jord och enstaka 
keramikskärvor. All sten i anläggningen var mer eller mindre eldskadad, även större 
(0,3-0,5 m) stenar. Stenmaterialet dominerades dock av kraftigt sintrade 0,1-0,2 m sto
ra stenar. Jorden bestod av fet gråsvart kulturjord, delvis innehållande större kolkoncen
trationer. I den högra delen av röset framkom ett stort block kring vilket den skärviga 
stenen och annat hushållsavfall ursprungligen kastats upp. Till vänster om blocket upp
gick skärvstenspackningens tjocklek till ca 0,8 meter.

Den skärviga stenen, fyllningen och fynden förekom utan några iakttagbara skikt-
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Fig 11. Skärvstensröse A 1 med framrensad profil. Foto P. Connelid. 
Heap with firecracked stones (A 1).

ningar. Däremot uppvisade kulturjordens fortsättning uppåt i sluttningen (till höger i 
profilen) två distinkta, ungefärligen jämntjocka lager. Båda lagren innehöll, åtminstone 
närmast röset, rikligt med keramik.

Största delen av fyndmaterialet utgörs av keramik (se nedan). Sammanlagt tillvara
togs 3 450 g keramik. Övriga fynd utgörs av en bit harts samt några mindre bitar brända 
ben och jämslagg. Vid finsållning av vissa jordvolymer framkom flera mycket små bitar 
jämslagg.

För att pröva anläggningens tidsställning lämnades två kolprover in för 14C-analys. 
Det nedre togs i botten av skärvstenspackningen alldeles intill det stora blocket. Det 
övre insamlades ovanpå blocket. Proverna (340-49 BC respektive 92 BC-AD 124) 
ligger mycket nära varandra och visar att röset sannolikt använts under en begränsad tid 
(jfr Lundqvist 1991, s 51).

Fig 12. Profil över skärvstensröse A 3 och kokgrop A 8. Teckenförklaring, se sid 25. 
Ritning P. Connelid.
Cross-section showing a heap of fire-cracked stones (A3) and a cooking pit (A 8).
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Fig 13. Hartsbit från A 3. 
Skala 1:1.
Teckning A. Andersson. 
A piece of resin.

A 2, Schakt A

A 2 hade vid karteringen registrerats som ett röjningsröse, tre meter i diameter och 0,1 
meter högt. Vid undersökningen framkom en gles packning av decimeterstora skörbrän
da stenar. Kulturjorden var något ljusare än i Al och innehöll små mängder kol. Röset 
var fyndfattigt med endast enstaka bitar keramik samt en bit harts.

A 3, Schakt B

Röset, vilket vid karteringen tolkats som ett röjningsröse, syntes före undersökningen 
som en helt övertorvad och svagt välvd anläggning, ca fyra meter i diameter och 0,5 
meter hög. Det undersöktes på samma sätt som Al. Övre delen (0,5 meter tjockt) utgjor
des av en skärvstenspackning innehållande keramik, enstaka brända ben och samma typ 
av gråsvart kulturjord som i A 1. Stenmaterialet var dock något större med en dominans 
av kraftigt skörbrända (ofta helt sönderspruckna) 0,2-0,3 meter stora stenar (se fig. 12).

Rösets undre del bestod till största delen av 0,3-0,5 meter stora stenar liggande i 
ljusare (brunaktig) jord av matjordskaraktär. Övergången mot den övre kulturjorden var 
dock flytande och iakttagelserna försvårades av flera större stenar samt det stora jord
fasta blocket i anläggningens mitt.

Jordens annorlunda karaktär och det större stenmaterialet, där i varje fall de största 
stenarna inte tycktes eldskadade, tyder på att rösets undre del utgör en äldre konstruk
tion som funnits på platsen när skärvstenen börjat deponeras. Tolkningen motsägs dock 
av att ett flertal klart skörbrända stenar till vänster om det stora blocket letade sig ned 
ända mot botten. Inledningsvis tycktes situationen tyda på att ett röjningsröse överlagrats 
med skärvsten från den intilliggande boplatsytan. Avsaknaden av en tydlig äldre mark
horisont under bottenstenarna gör däremot att anläggningen inte självklart kan tolkas 
som ett röjningsröse.

För att datera skärvstenspackningen och den underliggande stenkonstruktionen läm
nades tre kolprover in för l4C-analys. Provet i undre delen av skärvstenslagret (174 
BC-AD 8) visar mycket god samstämmighet med dateringarna från övriga anläggning
ar på boplatsytan. Den ena bottendateringen hamnade i intervallet 708^100 BC, vilket 
skulle kunna spegla äldre röjningsaktiviteter i samband med odling på platsen. Det and
ra provet under bottenkonstruktionen gav däremot värdet 6313-6094 BC, vilket är av-
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Fig 14. Keramikskärvor med rombiska stämpelintryck från A 1. Skala 1:1. 
Teckning A. Andersson. Pieces of ornamented pottery.

sevärt äldre än vad som kunde förväntas. Provets ålder ligger mycket nära en av date
ringarna från röset som undersöktes 1990 (se tabell 1). Vi skall inte här närmare gå in på 
en diskussion om vad proverna representerar, men de kan tyda på att området även inne
håller lämningar efter mesolitiska aktiviteter.

Den daterade skärvstenspackningen ska troligen ses i ett sammanhang med de härdar 
och kokgropar (A 8, 11 och 12) som ligger endast ett par meter åt söder. Sammanlagt 
100 g keramik tillvaratogs, vilket är betydligt mindre än i Al. I övrigt påträffades en bit 
harts (se fig. 13) och enstaka brända ben.

Fynden

Fynden utgjordes av keramik, enstaka brända ben, några bitar harts och ett par bitar 
jämslagg. De flesta fynden påträffades i rose A 1 och A 3. Den största andelen keramik 
består av nära centimetertjockt, mycket grovt magrat och helt genombränt gods. Ytan 
har haft enstaka rader med rombiska stämpelintryck (se fig. 14). Det finns inget känt 
referensmaterial till vare sig godstyp eller dekor i de här delarna av Västsverige, men 
godsbehandlingen kan allmänt sägas vara av bronsålderskaraktär.

En annan godstyp är magrad med en mörk, grynig bergart av en typ som förekommer 
på boplatsen. En analys av leran i keramiken skulle kunna bekräfta om kärlen är lokalt 
tillverkade eller ej. Det finns uppgifter om en gammal lertäkt ca 1 kilometer från Röstorp 
(muntligen Ingvar Knutsson, Örsås).

En tredje godstyp, representerad av en enstaka skärva, är brunglättad med antydan till 
vulstomerad eller bikonisk skuldra. Skärvan är omerad med glesa, parallella linjer. Som 
en jämförelse kan nämnas att gravkeramik av den här godstypen och dekoren generellt 
kan placeras såväl i yngre bronsålder som i romersk järnålder.

Ett par av de brända benen från rose A 1 har gått att bestämma. Ett fragment tillhör 
vänster halben av skogshare, ett annat är av hund-/fårstorlek - troligen får (muntligen
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Tabell 1.14C-dateringar från Röstorp, Västergötland.
- Radiocarbon datings from Röstorp, Västergötland.

Anl nr Lab nr l4C-ålder BP Kalibrerad ålder Daterat objekt

Al Beta 51104 2110± 70 340-49 BC skärvstensröse
Al Beta 51105 1960 ±90 92 BC-AD 124 skärvstensröse
A4 Beta 51106 1950 ±80 43 BC-AD 124 härd
A5 Beta 51107 2040± 60 151 BC-AD 16 härd
A8 Beta 51108 1870 ±60 AD 71-221 kokgrop
A 16 Beta 51109 1800 ± 70 AD 123-328 härd
A 17 Beta 51110 1790 ± 70 AD 128-333 kokgrop
A18 Beta 51111 1910 ±90 2 BC-AD 214 härd
- Ua 2490 3585 ± 75 2078-1840 BC stenkonstruktion
- Ua 2491 7925 ±80 6987-6692 BC stenkonstruktion
A3 Ua 2492 7325 ±80 6313-6094 BC stenkonstruktion
A3 Ua 2493 2045 ± 70 174 BC-AD 8 skärvstensröse
A3 Ua 2577 2360 ± 75 708—400 BC stenkonstruktion

Proverna Beta 51104—51111 kalibrerade enligt Stuiver & Pearson; Radiocarbon 
28 (2B) 1986, s. 805 och 839. Ua 2490 kalibrerat enligt Stuiver & Pearson; 
Radiocarbon 28 (2B) 1986, s. 805, 839 och 911. Ua 2491 och 2492 kalibrerade 
enligt Linick mil.; Radiocarbon 28 (2B) 1986, s. 805-1021. Ua 2493 kalibrerat 
enligt Stuiver & Becker; Radiocarbon 28 (2B) 1986, s. 863. Ua 2577 kalibrerat 
enligt Pearson mil.; Radiocarbon 28 (2B) 1986, s. 911.

osteolog Leif Jonsson, Kungsbacka).
Den största biten harts (i äldre tid omtalat som ”björktjära”) har formen av en stelnad 

massa (se fig 13). Harts är en fyndtyp som är lätt att förbise på boplatser, men materialet 
har haft en viktig och varierande funktion som lagnings- och tätningsmedel m.m.

Flera bitar jämslagg påträffades i schakten, både i skärvstensrösena och i anslutning till 
härdar. Slaggfynden är mycket intressanta med tanke på den senaste tidens upptäckter av 
tidiga jämframställningsplatser i sydöstra Västergötland (Englund 1985, Holmberg 1989). 
Nya l4C-dateringar avslöjar att järnutvinning ägt rum så tidigt som under romersk järnålder i 
Tranemoområdet - en av dessa tidiga dateringar härrör från en plats belägen bara ca en kilo
meter från röjningsröseområdet i Röstorp (muntligen Rune Holmberg, Tranemo).

Makrofossilanalys

Sammanlagt sju prover har analyserats på makrofossilinnehåll. Analysarbetet utfördes 
av Stefan Gustafsson vid arkeologiska institutionen, Umeå universitet. Proverna insam
lades i skärvstenspackningar och härdar/kokgropar, främst på yta A och B. Endast ett - 
fyndtomt - prov härrörde från yta E.
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Samtliga prover med bevarat växtmaterial var i mycket fragmentariskt skick. Endast i 
ett fall - kokgropen A 8 - kunde ett sädeskorn artbestämmas till kom. Bland ogräsen 
antyds en viss skillnad mellan bottenprovet i A1 och härden A 5. Idet förra fanns ettår
iga, vårgroende arter dominerade av åkerspergel, vilket tyder på något sura jordar med 
liten eller ingen gödsling. I det senare återfanns endast svinmålla (3 st) som normalt 
trivs i mer bearbetad åkermark med större gödselgivor. Materialet är dock alltför litet 
för att möjliggöra en närmare tolkning av växtmiljöer och odlingssystem. Indikationen 
på att vissa odlingsytor kan ha bmkats intensivare än andra - eventuellt med inslag av 
medveten gödsling - är emellertid värd att notera.

Sammanfattande resultat

Provgrävningen inom röjningsröseområdet påvisade omfattande boplatslämningar från 
en relativt kort tidsperiod. Flertalet stolphål, härdar och kokgropar låg strax under nuva
rande markyta. Generellt bör man alltså räkna med att boplatser i skogsmark kan ligga 
mycket gmnt. Om den nio meter långa stolphålsraden utgör en del av en inre takbärande 
stolprad i ett långhus, kan detta ha en längd av ca 20 meter utan att det överlagras av 
andra anläggningar. Räknar man med att anläggningar överlagrar varandra, kan det 
dock vara fråga om helt andra husdimensioner (jfr fig. 10).

De stratigrafiska iakttagelserna i de tre dokumenterade rösena visar att de kan inne
hålla både sten från röjning och sten från avfallshantering. Skärvstenen är sannolikt 
material som inte kunde användas längre. I flera av härdarna saknades nämligen små 
eller halvstora stenar. Bara de största hade lämnats kvar i botten och i kanterna av de 
gmnda groparna.

Med undantag av den överraskande tidiga dateringen i botten av A 3 uppvisar de 
övriga 14C-analysema en påfallande hög grad av samtidighet. Grovt sett faller samtliga 
inom intervallet 300 f.Kr.-300 e.Rr. (se tabell 1). En viss differens antyds dock mellan 
dateringarna från yta A/B och yta E. Analysvärdena från yta A/B har en tyngdpunkt 
kring Kristi födelse eller möjligen något före. Dateringarna från yta E har däremot en 
tydligare förankring i århundradena närmast efter Kristi födelse.

Dateringsunderlaget är dock i förhållande till den undersökta arealen än så länge allt
för dåligt för att tillåta några mer precisa kronologiska avgränsningar. Detta gäller i 
synnerhet grävyta E. Frågan huruvida de båda undersökta boplatsytoma är samtida eller 
inte hänger också intimt samman med hur bebyggelsen förhållit sig rumsligt till markan
vändningen och förändringar i denna. Särskilt gäller detta naturligtvis åkermarkens or
ganisation vid olika tidpunkter.

Bebyggelse- och odlingsutvecklingen i Röstorp

Resultaten från Röstorpsundersökningen har genererat viktig information kring områ
dets bebyggelse- och odlingsutveckling. Fosfatkarteringen gav ett tydligt mönster som
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indikerar att ett flertal bosättningsytor funnits i röjningsröseområdet. Detta bekräftades 
vid prov grävningen på två av ytorna. Vi får förutsätta att även de övriga fosfatkoncent- 
rationema speglar boplatsytor.

Som nämnts tidigare ger 14C-dateringama från de undersökta ytorna intrycket av två 
samtidiga bosättningar. Emellertid antyder dateringarna från yta E att denna varit i bruk 
något senare än yta A/B. Frågorna kring boplatsernas ålder och nyttjandetid måste dock 
ställas mot tolkningen av hur åkermarken använts i såväl ett längre som kortare tidsper
spektiv.

Röjningsröseområden av Röstorps typ täcker ofta stora arealer. Odlingsytorna är re
lativt välröjda och rösena innehåller stora mängder bortplockad sten. Förhållandet har 
tolkats som att odlingen bedrivits i ett system med åkermarken i långtidsträda (Gren 
1989, Toliin 1989, Widgren 1990, Mascher 1992 m.fl.). Bara en mindre del har varit 
uppodlad i taget. Så länge ny mark funnits tillgänglig för röjning och endast en eller ett 
fåtal intressenter konkurrerat om resurserna har områdena successivt vuxit.

Hur åkern och den omgivande produktionsmarken varit organiserad mer i detalj vid 
olika tidpunkter har vi ännu inte grepp om. Som framgick av fosfatkarteringen uppvisa
de de centrala delarna av röjningsröseområdet något högre fosfathalt än åkermarken i 
ytterkanterna. Detta kan tyda på att odlingsytorna närmast bebyggelsen varit intensiva
re utnyttjade. Resultatet från makrofossilanalysen kan möjligen också - om än vagt - 
sägas peka i den riktningen.

En möjlighet är således att vi i Röstorp har flera olikåldriga boplatser i området. Bo
sättningarna kan då ha varit relativt kortlivade och ha flyttat omkring i takt med en 
roterande odling. Den påfallande samtidigheten i dateringarna av anläggningarna anty
der en kort nyttjandetid av boplatsytoma. Indikationer på en dylik odlingsrytm framkom 
vid undersökningarna i Järparyd, där man kunde konstatera att röjningssten och skärv
sten kastats upp om vartannat i ett par anläggningar (se Jönsson m.fl. 1991).

Hur gammal den äldsta bosättningen tillhörande röjningsröseområdet är vet vi ännu 
inte, men av vissa gravformer att döma (som gravröset RAÄ 47) skulle den mycket väl 
kunna ha sin början redan under mellersta bronsålder. Det måste dock påpekas att det 
råder en stor osäkerhet vad gäller gravkronologier i denna del av Västsverige, främst 
p.g.a. ett bristfälligt referensmaterial. Endast ett fåtal gravar är utgrävda i skogsbygden. 
Hittills gjorda undersökningar i den fossila åkermarken har dock visat att den första 
större odlingsexpansionen sker under 800-600-talen f.Kr.

Hypotetiskt sett skulle situationen vid århundradena strax efter Kristi födelse kunna 
ha varit den att röjningsröseområdet i Röstorp blivit alltför hårt utnyttjat och fullkoloni- 
serat. Detta skulle i sin tur ha framtvingat en förändring av både bebyggelsestrukturen 
och odlingssystemet. Sannolikt kan vi här finna förklaringen till de regelbundna parcell
indelningar som finns i stor omfattning inom Röstorps inägomarker. Mot bakgrund av 
röjningsröseområdets många boplatsytor förefaller det rimligt att räkna med flera bruk- 
ningsenheter, vars individuella krav på tillgänglig mark måste tillgodoses inom ramen 
för brukarsamfälligheten. När röseområdet, vilket möjligen ursprungligen sträckt sig 
längre ned mot byn, blev överbelastat, delades den bästa marken in i regelbundet utlag
da långsmala parceller. Samtidigt intensifierades odlingen per arealenhet genom att trä- 
desperiodema kortades ned. Stora områden med röjningsrösen kom då fortsättningsvis
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Fig 15. Skärvstensröse under rotvälta. Foto C. Mäscher. 
Heap of fire-cracked stones revealed under a fallen tree.

att utnyttjas som ängs- och betesmarker.
Dessa omstruktureringar innebar sannolikt en ökad betoning på individuellt ägande/ 

nyttjande av marken och en mer reglerad markanvändning. Förändringar av det här 
slaget kan också ha resulterat i att bebyggelsen fixerades till mer permanenta lägen 
jämfört med tidigare. Detta utesluter dock inte att mer kringflyttande bosättningar fort
satt att existera i periferin av de reglerade områdena. En annan effekt av omorganisatio
nen blev troligen att bebyggelse- och odlingsterritoriema som helhet kom att markeras 
tydligare i terrängen (jfr Mascher 1992).

Den ovan skisserade utvecklingen av odlingslandskapets utveckling kan även skönjas 
i pollendiagram från trakten. I ett regionalt diagram från Tranemosjön framträder tydligt 
en större odlingsfas kring 700-talet f.Kr. En kulmen i det öppna landskapet kan utläsas 
under 500-400-talen f.Kr. Odlingen förefaller sedan fluktuera, med nedgångar under 
300-400-talen e.Kr. samt en kraftig uppgång igen på 700-800-talen e.Kr. (Dennegård 
1985).

Röjningsröseområden i skogsmark-ett antikvariskt problem

Resultaten från Rostorpsprojęktet har ytterligare bidragit till att påvisa det akuta beho
vet av en mtinförändring inom den antikvariska verksamheten, när det gäller hantering-
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en av ärenden som rör röjningsröseområden. För det första har de senaste årens kultur
geografiska och arkeologiska fältundersökningar av röjningsröseområden klart påvisat 
att de representerar förhistorisk åkermark (Widgren 1991, Jönsson m.fl. 1991, Mascher 
1992). Områdena täcker ofta stora arealer, vilket tyder på att de brukats enligt ett exten
siv! odlingssystem med långa trädesperioder. Detta har även bekräftats i lokala pollen
diagram (Björkman 1991, Jönsson m.fl. 1991). För det andra står det nu helt klart att 
röjningsröseområdena kan innehålla boplatslämningar av omfattande karaktär (se ovan, 
jfr även Jönsson m.fl. 1991). Röseområdena hyser alltså ett rikt källmaterial, där mer 
eller mindre intakta produktionslandskap (med åkermark, boplatser, hantverksplatser 
m.m.) och ceremoniella platser (med gravar och skålgropsstenar) kan analyseras.

Det är väsentligt att röjningsröseområden statusmässigt jämställs med områden klas
sificerade som ”fossil åkermark” i fomlämningsregistret (d.v.s. områden som innehåller 
tydliga åkerytor och parcellbegränsningar) och följaktligen erhåller samma lagskydd 
som dessa. Det innebär att en väsentlig del av röjningsröseområdena bör förses med R- 
markering på ekonomiska kartan. Kartorna och registeruppgifterna måste sedan spridas 
till berörda personer på länsmyndigheter, skogsvårdsstyrelser, kommuner, museer etc.

På sydsvenska höglandet är det framför allt skogsbruket som kommer i konflikt med 
kulturmiljövården. De stora och tunga maskinerna inom dagens skogsbruk åstadkom
mer svåra markskador i samband med avverkning och återplantering. Röjningsröseom
råden får ofta omfattande skador vid markberedning, även i de fall där s.k. harvning 
utförs. Såväl boplatslager som fossil åkerjord ligger ofta påfallande ytligt i röseområde
na. Röstorpslokalen är ett slående exempel på detta. På flera platser har keramikskärvor 
och skärvsten påträffats i rotvältor och strax under den nuvarande markytan (jfr fig. 15).

Det enda sättet att undvika stora skador inom röjningsröseområden i skogsmark är 
därför att endast tillåta avverkning med tyngre maskiner vintertid, då marken är frusen, 
samt att undvika all form av markberedning (hyggesplöjning, harvning, fläckvis bered
ning etc.). Återplantering bör ske manuellt eller genom självsådd från fröträd och bör 
dessutom genomföras på ett sådant sätt att fomlämningsområdet inte blir ogenomträng
ligt på sikt.

Vidare bör en enhetlig praxis tillämpas för de exploateringsärenden där hela eller 
delar av röjningsröseområden måste tagas bort (vägbyggen, tomtplanering, grustag etc.). 
Röseområdena bör alltid avgränsas till sin helhet och åtminstone inom själva exploate
ringsområdet detaljkarteras. Ett antal röjningsrösen bör sedan dokumenteras och date
ras genom grävundersökning, där även pollen- och makrofossilprover kan komma i frå
ga. Metoder för att effektivt lokalisera boplatslämningar måste också prövas. Inom 
Röstorpsprojektet användes fosfatkartering som en väg att snabbt finna och avgränsa 
boplatsytoma. Med fosfatkartan som underlag kunde sedan platserna för provschakten 
enkelt väljas ut. De goda resultat som boplatsundersökningen i Röstorp gav hade sanno
likt inte erhållits om fosfatkarteringen uteslutits och grävningen genomförts med sök- 
schakt på subjektivt utvalda platser. Det är, som tidigare påpekats, de relativt homogena 
jordartema i kombination med ett extensivt utmarksutnyttjande som gör fosfatkarte
ringsmetoden till ett utmärkt hjälpmedel i sökandet efter boplatslämningar i områden av 
den typ som Röstorp representerar.

Ytterligare ett sätt att underlätta den antikvariska verksamheten vore att vid komman
de inventeringar prioritera en specialinventering av röjningsröseområden (och även öv-
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rig fossil åkermark) på sydsvenska höglandet (jfr Johansen 1991, s. 86-87). Erfaren
hetsmässigt vet vi idag att många av de kända röseområdena bara är grovt avgränsade 
och att en synnerligen stor del av dem inte är upptäckta (jfr Mascher 1992). Denna 
situation gäller med all sannolikhet för större delen av det sydsvenska höglandet.

Röstorpslokalen i ett vidare perspektiv

Genom undersökningen i Röstoip har vi för första gången träffat på den bebyggelse som 
har sina rötter i, eller kan knytas till, det markanta stråket av stora gravrösen i sydöstra 
Västergötland (se fig. 1). Rösestråket representerar, enligt vårt sätt att se idag, en eta
blering av fast bebyggelse utanför de centrala jordbruksbygderna.

Vi tror oss kunna säga att bosättningen i Röstorp har varit uppsplittrad på flera ytor 
och att dessa i sin tur innehåller en bebyggelse med långhus och ett stort antal skärv- 
stensrösen. I avfallsmaterialet finns också en antydan till näringsformer utanför de rent 
agrara, ben av skogshare och fynd av jämslagg indikerar jakt- och hantverksaktiviteter. 
Den stora mängden skärvstensrösen kan liksom godskvaliteten på keramiken knytas till 
bronsålderstraditionen, men i absoluta tal visar den övervägande delen av 14C-datering- 
ama hittills på att bosättningen är något yngre; från århundradena kring Kristi födelse.

Den stora volymen skärvsten bör kommenteras särskilt. I Västergötland är nämligen 
knappt 50 lokaler med skärvstenshögar eller skärvstensförekomster registrerade för när
varande. De flesta av dessa ligger i Göta älvdalen och längs södra Vänerstranden upp 
till Kålland. Bara en enda är upptagen i fomminnesregistret över sydöstra Västergöt
land (RAÄ 41:3 i Tvärred nära Ulricehamn). Om tolkningen av Röstorp är riktig, bety
der det att detta område ensamt motsvarar det totala, nu kända, beståndet av skärvstens
rösen i landskapet.

En hypotes om varför det finns så få skärvstensrösen i Syd- och Västsverige har varit 
att bergarterna där är mer värmeresistenta och därför spricker sönder mindre och kan 
användas längre (Larsson 1986, s. 151). En annan är, att många skärvstensrösen regist
rerats som gravar och därför inte uppmärksammats som kriterium på boplatser (Lund
qvist 1991). Upptäckten av förhistoriska röjningsröseområden och boplatser med skärv
stensrösen inom dessa, visar att avsaknaden av skärvstensrösen i denna del av landet är 
skenbar.

Under slutet av 1980-talet diskuterades skärvstensrösenas storlek och rumsliga ut
bredning ofta utifrån centrum-periferibegreppet. Variationerna togs t.ex. som mått på 
stratifierade samhällen med speciella centmmbildningar utanför normalboplatsema 
(Wigren 1987, s. 130). Också frågan om permanent- och säsongsbosättning togs upp 
utifrån dylika kriterier (Larsson 1986, s. 157). En viktig kontrast till betoningen på 
skärvstensrösenas specifika roll i boplatssammanhang ges därför i sådana undersök
ningar som nu utförts i Röstorp och i Järparyd (Jönsson m.fl. 1991).

Som framgått av redovisningen ovan har under senare år en stor mängd fossil åker
mark av den typ som Röstorp-lokalen representerar påträffats på det sydsvenska hög
landet. Kulturgeografiska fältundersökningar och specialinventeringar i Västsveriges 
skogsbygder har visat att stora delar av regionens potentiella odlingsmark varit ian-

Röstorp - ett västsvenskt... 35



språktagen redan i århundradena strax före Kristi födelse. Vi börjar också finna indika
tioner på att vissa av de mest attraktiva odlingsområdena har bosättningskontinuitet från 
sen bronsålder fram i våra dagar (Mascher 1992).

Röjningsröseområdena utgör därför tillsammans med den fossila åkermarken av band- 
parcelltyp ett för landet unikt källmaterial, där den förhistoriska markanvändningens 
och bebyggelsestrukturens utveckling kan analyseras med stor detaljskärpa och i ett 
långt tidsperspektiv. När det gäller röjningsrösen i skogsmark illustrerar resultaten från 
Röstorp-lokalen tydligt den stora vetenskapliga potential som denna typ av fomläm- 
ningsmiljö rymmer. Röjningsröseområdena har visat sig innehålla mer eller mindre in
takta boplatslämningar och stora arealer med förhistorisk åkermark som endast spar
samt påverkats av sentida markanvändning. Genom undersökningar av de fossila fält- 
formema, miljöhistoriska analyser, studier av bebyggelsestruktur, analyser av det äldre 
lantmäterimaterialet etc. kan vi nu skönja hur bebyggelse och markanvändning föränd
rats över tiden. 1 och med detta kommer det sydsvenska höglandets - och därmed hela 
landets - bebyggelsehistoria att hamna i en helt ny dager. Frågeställningarna kring hög
landets bebyggelseutveckling anknyter också till övrig pågående nordisk och europeisk 
forskning rörande brons- och järnålderns fossila kulturlandskap (se exempelvis Peder
sen 1990 och Fleming 1987, 1988).

Summary
In the 1980's extensive remains of prehistoric fields were found in the southern Swedish 
Uplands. The findings consist of clearance cairn-fields and strip fields. Through a num
ber of research projects our knowledge of these fields have increased. The Röstorp pro
ject has investigated a clearance caim-field typical of the area, lying in woodland. The 
field covers an area of 30 hectares and contains some 520 clearance caims, a number of 
burial caims and a boulder with cup-marks. Many of the clearance caims also contain 
split stones and settlement refuse. A phosphate mapping in the area showed six sites 
with significantly higher values. Test excavations have been carried out on two of these 
sites and turned out to contain settlement traces, such as hearths/cooking pits, post holes 
and heaps with fire-cracked stones containing pottery, bones and iron slag. Radiocarbon 
datings of these remains were in the interval 350 BC to AD 350. There is a small diffe
rence in date between the two sites, but it is only marginal, and they may well have been 
in use contemporaneously.. One radiocarbon date from a clearance-cairn indicates that 
the clearance caim-field was initially cleared during the Late Bronze Age, which is well 
in accordance with datings from other cleaiance cairn fields in the region. The evidence 
indicates that several farming units have cultivated the fields intermittently, with long 
fallow periods in between.

Most probably the investigated settlement sites at Röstorp reflect a late phase in the 
use of the fields. During the first five centuries AD. the agrarian landscape in the wood
land areas of Southwestern Sweden is restructured. Regular land divisions in the form of 
strip fields are introduced in the area most intensively used for arable farming. Such land 
divisions can be seen in the vicinity of the clearance cairn fields at Röstorp, close to
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River Assman. The results from the Röstorp investigation show that the clearance cairn 
fields contain a complete production landscape, with settlement sites, arable fields, buri
als and sites of iron production. There is thus a large potential for research in the clea
rance cairn fields. This fact must be taken into account by the authorities in charge of 
preserving the heritage. The activities carried out in connection with forestry in the area, 
is currently a threat to this kind of heritage landscapes.
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Domarringar i Västsverige
—Kronologi och topografi

av Tore Artelius

Bland domarringar finns en äldre grupp lämningar med kronologisk förankring i 
bronsålder och äldsta järnålder. Genom jämförelser inom domarringsgruppen, av do
marringars storlek, antal stenar i konstruktionen, kombination med andra gravtyper och 
topografi kan domarringama indelas i två kronologiska åtskiljbara grupper. Syftet är att 
påvisa att domarringar är en kronologiskt heterogen fomlämningstyp som bör betraktas 
på samma sätt som exempelvis stensättningar, d.v.s som en kategori lämningar av grav
ritual med stor diakron variation och som exponenter för varierande idéer och symbol
värden.

Domarringen har av arkeologer främst diskuterats utifrån olika funktionella spörs
mål. Det har ventilerats huruvida en judiciell, kultisk eller begravningsfunktion varit 
den primära orsaken för anläggandet av ringen. Sedan länge råder däremot en enighet 
om att domarringama primärt är gravar. När det gäller datering av gravtypen så har 
också en viss oenighet rått inom den arkeologiska kåren. Men domarringen uppfattas 
idag som en fomlämning med dateringsforankring i framförallt romersk järnålder, folk
vandrings- och vendeltid. Men kronologisk variation anses också ha förekommit, vilket 
också påpekades redan för femtio år sedan när det gäller de västsvenska förekomsterna 
(jfr bl.a. Sahlström 1942 och 1943). Flera undersökningsdateringar har också givit re
sultat som går tillbaka ned i yngre bronsålder.

Idag behandlas den klassiska frågan om domarringamas ålder, funktion och härled
ning inte mycket och ur källkritisk synpunkt har gravtypen nästan lagts till handlingar
na. Domarringen har, tillsammans med andra gravtyper, omvandlats till ett rutinmässigt 
schablonuttryck för ett ”varierat gravspråk” typiskt för senare delen av äldre järnåldern. 
Litteraturen som behandlar frågan om domarringars ålder, funktion och härledning är 
gammal och delvis också föråldrad. Undersökningar har visat att gravtypen brukas inom 
en period av nästan 2 000 år. Det bör betyda att det är av intresse att studera kronologisk 
variation inom fomlämningsgruppen. En effekt av ett påvisande av kronologiska grup
per i materialet bör vara att anläggningen inte alltid behöver ha haft samma funktion i 
alla sammanhang. Gravfunktionen behöver inte utesluta ett senare, och helt annorlunda 
bruk. Vi vet, exempelvis från Dalsland att ringarna använts som offerkast, mötesplatser 
och dansbanor. Man kan givetvis i mer filosofisk mening fråga sig om en fomlämning är 
ett offerkast när bygdens befolkning lever i den medvetenheten eller om det ”fortfaran
de” är en grav fast ingen i bygden känns vid det. Ur arkeologisk synpunkt är ringen 
givetvis fortfarande en grav, men det är inte anläggningens ursprungliga funktion som är
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allmänt känd och anledningen till att ringen vårdas.
Genom jämförelser av domarringslokaler i delar av sydvästra Sverige har jag försökt 

att separera yttre drag hos anläggningarna som kan vara vägledande ur dateringssyn- 
punkt. Främst är dessa drag domarringamas storlek, stenantalet i konstruktionen, kom
binationen med andra gravtyper samt i viss mån läget i terrängen. Intressant är också 
variationer i domarringamas inre utformning. Gravtypen har en rik formvariation när 
det gäller inre konstruktionsdetaljer. Man kan tänka sig att en sådan inre form variation 
också är kronologiskt skiktbar.

Domarringar förekommer främst i ett brett stråk över södra Sverige, från Bohuslän, 
Värmland, norra Halland och Dalsland över Västergötland, Östergötland och Småland 
ned mot Blekinge och Öland. Utbredningen haren tydligt västlig dominans i riket med 
mycket tydliga tyngdpunkter framförallt i norra Småland. I nordväst anknyter domar- 
ringsutbredningen till förekomster i kustområdena i Vest- och Östfold. Bland annat Hy
en strand konstaterar att domarringar är en fomlämningsgmpp med stora lokala och re
gionala variationer, något som kan ha sin bakgmnd i kronologisk variation. När det 
gäller exempelvis norra Småland och det inre av Halland så ansluter domarringama i 
många fall väl till äldre gravtyper, till en "äldre bygd”, som präglas av rösen, kvadratis
ka stensättningar och andra typer på ett sätt som inte förekommer i exempelvis Mälarda
len, där de mer tydligt är en del av en yngre ”jämåldersbygd”. Hyenstrand kallar domar
ringen ett "ledfossil” för den äldre järnålderns hela gravstruktur, vilket är en lämplig 
benämning för hur gravtypen brukas i dateringshänseende (Hyenstrand 1984).

Bevarande och representativitet

I fomminnesregistret över Dalslands socknar, för att ta ett exempelområde, finns infor
mation om 56 domarringar. Man kan lite grovt påstå att anläggningarna i huvudsak 
påträffats i två olika typer av lägen. De flesta är belägna i vad som idag är öppna marker 
i nära anslutning till uppodlade områden i den östra delen av landskapet. En annan före
kommande, men mer ovanlig lokalisering är i avskilda skogsmarker. Vidare förekom
mer anläggningarna både som solitärer, i gravgrupper och i gravfält. Domarringar före
kommer oftast i kombination med stensättningar, men även fall av kombinationer med 
högar finns. Av de 56 domarringama har fyra stycken bedömts som osäkra anläggningar 
och hela 18 stycken saknar en eller flera stenar i konstruktionen. Till detta skall också 
läggas att man på sju platser noterat information om helt borttagna domarringar. Av de 
registrerade domarringama är alltså nära 50 procent antingen skadade eller borttagna. 
Hur många som borttagits under äldre odlingsexpansioner är dessutom omöjligt att veta. 
I Dalsland finns områden av närmast fullåkerskaraktär, som Dalboslätten, men landska
pet kan ändå karaktäriseras som ett område med förhållandevis goda bevarandeförhål
landen p.g.a. det, åtminstone i delar av landskapet, marginella jordbruket.

Tillsammans med stora rösen och resta stenar, är kanske ingen forn lämningskategori 
så som denna ring en levande del av västsvensk folktro. Den har en djup förankring i det 
gamla bondesamhället. Vid och i dessa ringar har man gjort allt från att bota sjukdomar 
till att "hålla ting”, dansa, offra och uppsöka de dödas andar. I anslutning till ringarna
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Fig 1. Fotot visar en kraftigt skadad domarring efter skogsavverkning. Idag får man utifrån 
lämningarna ingen som helst uppfattning av en domarring på platsen. Fornlämning 19, 
Segerstads socken, Värmland. Foto G. Ängeby. The photo shows a severely damaged stone 
circle after disforestation. The remains observable here today convey no impression of a 
stone circle. Ancient monument 19, Segerstad parish, Värmland.

finns en etnologisk flora och muntlig tradition av olika berättelser, myter och traditioner. 
Det finns därför, förutom att gravarna i sig är skyddsvärda, ytterligare skäl att bemöda 
sig om denna gravtyp. Den håller, åtminstone i det västsvenska landskapet, på att för
svinna i förhållandevis rask fart (jfr bl.a. Johansen 1991). Har den folkliga förankringen 
inga stenar att luta sig mot längre, vare sig det rör sig om domarringar på Hallandsåsen, 
sekundära tingsplatser i Västergötland och Värmland, eller sekundära offerkast i Dals
land så utarmas också kunskapen om de folkliga traditioner som är knutna till dem. På så 
vis förvandlas fomlämningar till för allmänheten döda föremål som bara kan beskådas i 
en ”djurparksarkeologi”. Välvårdade exemplar exponeras som sällsynta och för åskå
daren dimmiga reflektioner av ett sedan länge svunnet förhistoriskt och historiskt bon
desamhälle.

Ur bevarandesynpunkt är det också så att domarringen i förhållande till andra gravty
per, förutom den resta stenen som är än värre utsatt, är mycket ”lätt” att bortodla. Sak
nas några stenar i ringen så är fomlämningen genast mycket svårförståelig. Inte för en 
tränad arkeolog, eller för den som bär fomminnesregistret under armen, men för den 
allmänhet som kultunniljölagen skapats.
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Funktionen

Synen på anläggningstypen har med åren blivit allt vidare, alltifrån en äldsta syn på 
anläggningen som en tingsplats, en tolkning som i botten bygger på traditionell folktro. 
Enligt denna uppfattning skall stenarna i ringen vid avgörandet av tvister ha utgjort 
domarens och nämndens sittplatser (jfr bl.a. Lindqvist 1921, s. 95). Redan så tidigt som 
vid sekelskiftet 1700-1800 påpekades dock att domarringama sannolikt också tjänat 
som begravningsplatser. Medvetenheten om att ringarna var gravar verkar också ha 
varit ganska klar. I många äldre resebeskrivningar, exempelvis Djurclous från Redvägs 
härad i Västergötland 1869, märks en misstro mot åsikten att domarringama skulle vara 
tingsplatser. Han skriver bl.a. om en domarring i Kölaby socken att den kallas ”nämnde- 
karlsbacken”, men säger också att en sådan åsikt ”syntes ej vara tillfredsställande” (Djur- 
clou 1869). I flera artiklar har frågan ställts om domarringar i olika områden uttrycker 
helt olika funktioner och idéer i tid och mm (jfr bl.a. Bergström 1980).

Så sent som 1938 understryks av T. J. Ame i en artikel om öländska domarringar att 
de verkligen är just gravar. Detta visas med en mängd exempel på centralgravar inom 
ringarna (Arne 1938). Samtidigt betraktas gravtypen i sig som ett uttryck för kult, nå
got som är närmast självklart när det gäller tolkningen av gravtyper. Alla gravanlägg
ningar utgör ju fragmentariska materiella lämningar av en ritual, och ritualen är rimli
gen alltid knuten till en religiöst förankrad kult. Eventuell frånvaro av en gravsättning i 
ringen har några arkeologer valt att tolka som en indikation på att anläggningen primärt 
haft andra funktioner än som begravningsplats. I dessa fall har en kultfunktion då ytter
ligare betonats (jfr bl.a. Lindqvist 1963, Strömberg 1963, s. 181). Men det ligger knap
past ett motsats!örhållande i att påpeka att gravar i sig är de materiella resterna av 
kulthandlingar.

Dateringar

Den äldre synen har varit att domarringar förekommer främst under folkvandringstid 
men även i vendeltid (jfr bl.a. Ame 1938, Sahlström 1924, Nerman 1953). Sahlström 
ville dock härleda de västgötska domarringama ur de nordtyska och polska från äldsta 
järnålder och menade att de börjat anläggas i Sverige redan i början av romersk järnål
der (Sahlström 1942, s. 131, 1943). Sedan sextiotalet har dock flera undersökningar 
gjorts, som delvis reviderat synen på dateringen av gravtypen i Västsverige. Utgräv
ningar har påvisat en mycket vidare användningsperiod av gravtypen. För att illustrera 
variationen i dateringar redovisas i det följande några exempel från Västsverige. Exem
plen hade kunnat vara många fler. Det framgår också tydligt att i de fall anläggningarna 
fått mycket åldriga dateringar så har detta skett med hjälp av ,4C-analyser. När vi ser på 
resultaten från Kobbegården, Solberga, Hunn, Ucklum och Bergsjön nedan så ställs 
därmed också härledningsfrågan i ett annat ljus. Givetvis bör även dessa dateringar 
underställas ett källkritiskt betraktande.

Vid Kobbegården i Askims socken strax söder om Göteborg, undersöktes 1971 en 
lokal bestående av ett röse och en domarring. Kol från bengömman i domarringen har 
14C-daterats till 27701100 BP/820 f. Kr. d.v.s. till yngre bronsålder. (Rex, 1972 s. 520). 
Ytterligare en datering till slutet av bronsåldern har erhållits, nämligen i Solberga sock-
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Fig 2. En av de domarringar Djurclou beskrivit i Kölaby socken, Västergötland. Foto av 
M. Stibeus. One of the stone circles in Kölaby parish, Västergötland described by Djurclou.

en, Bohuslän. Genom 14C-analys har ett brandlager som påträffades under ett av de 
resta blocken i anläggningen daterats till 2615±75 BP (Jaanusson, 1966a s. 131).

När det gäller dateringar till förromersk järnålder, finns bl.a. resultat från Bergsjön 
strax norr om Göteborg. Här undersöktes en domarring i ett gravfält som för övrigt 
bestod av nio stensättningar. I en centralt belägen gravgömma under en flat häll fanns ett 
lerkärl fyllt med brända ben och kol. Kolet har I4C-daterats till 21301100 BP (Gullberg 
1967). Två större domarringar i ett gravfält i Ucklum, Bohuslän, som för övrigt bestod 
av ett röse samt fyra stensättningar, har dateringar till 2375±80 BP resp. 2340±110 BP. 
I bägge fallen rör det sig om kol taget från väl avgränsade centrala gravgömmor under 
mitthällar (Jaanusson 1966a och b). I Östfold finns ett stort antal lokaler med domar
ringar eller ”steinringer”. En av de mest välkända är det stora gravfältet vid Hunn på 
Oslofjordens yttre östsida. Bland de många högarna och stensättningama finns också 
”steinringer". Dessa består av ett antal resta stenar satta i ring. Stenarna i ringen för
binds med varandra av en enkel stenpackning. Från en av ringarna, anläggning 70, finns 
en 14C-datering. Ringen består av ”ni oprinnelig reiste stein forbundet med en ringfor
met, enkel steinpakning av bmddstein og rullestein”. Träkol som påträffades under sten- 
packningen mellan två resta stenar har daterats. Resultatet, 2350±120 BP, visar att gra
ven sannolikt anlagts under äldre förromersk järnålder (Resi 1986, s. 65 ff).

Vid Skagersvik i nordostligaste Västergötland undersöktes 1964 två domarringar på 
ett gravfält som för övrigt omfattade två resta stenar samt ett röse. En av domarringama 
innehöll en centralgrav bestående av ett gravkärl med brända ben. l4C-dateringen av 
träkol från gravgömman, 1685± 100 BP, tyder på att graven anlagts under romersk järn-
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Fig 3. Skallagravfältet i Vessige socken i Falkenbergs kommun. I domarringen var två 
gravar, bl.a. påträffades en bronsring och en urna. Övriga anläggningar i gravfältet bestod av 
resta stenar, ett röse, en stensättning samt en kistliknande anläggning av större hällar.
Foto L. Lundborg. Skalla cemetery, Vessige parish, municipality of Falkenberg. The stone 
circle contained two burials. Grave goods included a bronze ring and an urn. The other 
interments in the cemetery consisted of standing stones, a cairn, a stone-setting and a cist
like structure of large stone slabs.

ålder. Invid en av de resta stenarna undersöktes också en brandbotten med brända ben 
som erhållit en likartad datering, 1695±80 BP. Denna brandbotten har tolkats som en 
möjlig rest av en borttagen domarring. I den andra bevarade domarringen påträffades i 
kanten av anläggningen en begravning från vendeltid (Lundström 1976).

Ett av många västsvenska exempel på yngre domarringar från folkvandringstid, där 
även en l4C-datering finns att tillgå, ligger vid Dye utanför Karlstad. Här undersöktes 
en välbevarad ensamliggande domarring bestående av 11 stycken 0,7-1,4 m höga, kant- 
ställda hällar. I södra delen av domarringen var under en stor platt sten en gravgömma i 
form av en brandgrop som innehöll brända ben och kol. l4C-dateringen av träkolet gav 
resultatet 14601100 BP (Olsson 1972).
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Mest vanligt är dock att det från domarringsundersökningar saknas träkolsdateringar. 
Fynden, synen på anläggningen och den eventuellt förekommande kombinationen med 
andra gravanläggningar, utgör istället underlaget för dateringen. I Lindome, strax söder 
om Göteborg, undersöktes gravfältet Soldathögama år 1968. Bland högar, resta stenar 
och stensättningar var också två domarringar. En av dessa bestod av sex kantställda 
klumpstenar som omgavs av stenskoning. Ingen gravgömma påträffades i domarringen. 
Gravfältet i sin helhet har daterats främst till yngsta bronsålder och förromersk järnål
der (Särlvik 1974).

En mindre domarring i det ovan nämnda gravfältet i Ucklum, Bohuslän, kunde genom 
fyndet av en benkam dateras till romersk järnålder. I ett annat gravfält, beläget på sam
ma gård i Ucklum, undersöktes ytterligare en domarring i en gravfältsmiljö som för 
övrigt bestod av stensättningar. Ringen var endast 5 m i diameter och bestod av sju 
klumpstenar förbundna med en stenkedja. Inom ringen fanns en packning av småsten. 
Keramik i en centralgrav daterar anläggningen till övergångsperioden mellan yngre ro
mersk järnålder och folkvandringstid (Särlvik 1968).

I övrigt finns många exempel på undersökningar som givit likartade dateringar till 
yngre romersk jämålder-folkvandringstid, bl.a. vid Bräcke i Göteborg (Göteborgs mu
seum 1935), Ömmestorp i Tranemo (Furingsten 1979), Karlberg i Larv (Sahlström 1943), 
Skalla i Vessige (Lundborg 1961), Brofjorden i Lyse (Jonsäter 1977, Weiler 1977), 
Gullbringa i Hålta (Åhman 1980) och från Rinnela och Gröteröd i Ödsmål (Einerstam 
1961, Holmqvist 1967).

Plats l4C-år (BP)
Kobbegården 2770± 100
Solberga 2615+ 75
Hunn 2350± 120
Bergsjön 2130+ 100
Skagersvik 1685+ 100
Skagersvik 1695± 80
Dye 1460± 100
Ucklum 2375 ± 80
Ucklum 2340± 110

Kal. ålder (en sigma)
-1040 till -820 BC 
-835 till -685 BC 
-580 till-280 BC 
-365 till -40 BC 
240 till 440 AD 
240 till 420 AD 
460 till 660 AD 

-755 till-390 BC 
-750 till-265 BC

Kombination
Röse
Röse
Högar, rösen, stensättningar
Stensättningar
Röse, resta stenar
Röse, resta stenar
Solitär
Röse, Stensättningar 
Röse, Stensättningar

Fig 4. l4C-resultaten från de presenterade domarringama uttryckta i l4C-år samt i kalibrerad 
ålder med 68-procentig konfidensintervall (en sigma). Kombination med andra gravtyper 
anges. Radiocarbon dates from the stone circles mentioned in this article. Both calibrated and 
uncalibrated dates are given at a probability level of 68% (one sigma). Combinations with 
other burial types are given.
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Områdesöversikter

Några jämförelseområden har valts för att om möjligt utifrån extern variation belysa 
den kronologiska grupperingen i materialet. Understrykas bör att jämförelserna utgår 
från domarringar i vilka samtliga stenar bevarats eller där antalet ursprungliga stenar 
kunnat beläggas. De jämförda yttre kriterierna är domarringamas storlek, antalet stenar 
i ringen, kombination med andra gravtyper och terrängläge.

För ändamålet har lokaler i Värmland, Småland, Västergötland, Halland och Dals
land valts. Givetvis är utgångspunkten för jämförelsen subjektiv på så vis att förekom
mande variationer i materialet understryks. Det har exempelvis påpekats att de dals- 
ländska anläggningarna ibland återfinns tillsammans med stora röseliknande stensätt- 
ningar till skillnad från de västgötska gravfälten, där domarringar i högre grad återfinns 
tillsammans med resta stenar. De kombinationsjämförda grupperna, röseliknande sten- 
sättningar resp. resta stenar har som typer en tydlig dateringsdifferens som för domar
ringamas del är av intresse. Just stensättningarna är en ytterst heterogen gmpp med 
dateringsexempel från senneolitikum fram till yngsta järnålder (Selinge 1986). I Skara
borgs län återfinns domarringar i många fall tillsammans med resta stenar (Sahlström 
1943), en typ som relativt sett betraktas som yngre än exempelvis större rösen och mycket 
stora, flacka stensättningar.

I den äldre fornminnesinventeringen finns för Värmland uppgifter om 26 lokaler, där 
domarringar finns eller har funnits. Precis som i Dalsland finns ett stort antal uppgifter 
om borttagna ringar. Anläggningarna har en tydlig koncentration till de odlade område
na i södra delen av länet i anslutning till Vänern. De återfinns dels som solitärer, dels i 
gravfältsmiljöer. Exempel på det förstnämnda är två domarringar i Rudskoga socken 
(foml. 7). De är 10 resp. 15 m i diameter och har sju resp. åtta stenar i konstmktionen. 
Exempel på anläggningar i gravfältsmiljö är en skadad domarring i Prästbol, Segerstad 
och en ring i ett gravfält på Hammarö (foml. 9). I Segerstadsfallet ligger ringen i en 
omfattande gravfältsmiljö tillsammans med stora högar, stensättningar och umebrand- 
gropar (foml. 18,19 och 46). Gravfältet är delvis undersökt och de förekommande ume- 
brandgropama och stensättningarna har daterats till förromersk och romersk järnålder. 
Högarna har med all sannolikhet anlagts under ett senare skede av järnåldern (Artelius 
1989).

Den genomsnittliga diametern hos värmländska domarringar uppgår till 10,2 m. Bland 
de anläggningar som ligger i gravfält är den genomsnittliga diametern endast 6,7 m. 
Detta skall jämföras med de ensamliggande, där diametern i genomsnitt är 10,4 m. I 
något fall återfinns en domarring tillsammans med ett röse. Stenarnas antal i ringarna 
varierar också. Vanligast förekommande är ringar med sju stenar. Om vi däremot ser på 
antalet stenar för de anläggningar som finns i gravfält så blir genomsnittsvärdet fem- 
sex stenar medan de ensamliggande i genomsnitt omfattar åtta-nio stenar.

Hallands undersökta domarringar har givit dateringar till folkvandringstid (Lundborg 
1961).! landskapet finns också en del domarringar som kan beskrivas som blandtyper. I 
Vessige socken finns bl.a. en skadad domarring som är 15 m i diameter. Den består idag 
av 13 stenar. Inom den ursprungliga cirkeln finns en flack och heltäckande stenpackning 
(foml. 73). Inom lokalen finns förutom domarringen även en stensättning med 18 meters 
diameter.
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Fig 5. Utbredning av värmländska domarringar (Efter Olsson 1972). 
Distribution of stone circles in Värmland (After Olsson 1972).

& Endast känd genom muntliga uppgifter.
•¥■ Upptagna vid Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering.
■9- Only recorded by oral communication.
■¥■ Included in the Register of Ancient Monuments.
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Vessige socken ligger i anslutning till Ätrans dalgång och är med västsvenska mått 
fomlämningsrik. Den västra delen av socknen är i mycket hög grad uppodlad. Det finns 
i socknen 16 domarringar på nio lokaler och dessutom äldre uppgifter om borttagna 
domarringar. Anläggningarna förekommer både som solitärer och i kombinationer med 
andra typer. I genomsnitt är ringarna drygt 7 m i diameter och stenarnas antal uppgår till 
sju stycken. De ensamliggande är i genomsnitt drygt 10 meter i diameter, men mått på 
upp till 17 meter förekommer. Detta kan jämföras med den genomsnittliga diametern för 
anläggningar i gravfält som bara är 6 meter. I Vessige kan vi däremot inte se att ensam
liggande anläggningar innehåller fler stenar. I de fall där domarringar kombineras med 
andra gravar rör det sig främst om mindre stensättningar och högar. Dessa stensättning- 
ar och högar är av en storlek och utformning som ger dem en förmodad datering till 
senare delen av järnåldern (foml. 191). Endast i ett fall återfinns domarringar och sten
sättningar i kombination med en morfologiskt sett betydligt äldre typ, nämligen ett stort 
röse (foml. 131).

I Larvs socken i Västergötland finns 19 lokaler med bl.a. 42 bevarade domarringar. I 
registret finns förbluffande få uppgifter om borttagna anläggningar, trots en intensiv 
odlingsexpansion i samband med skiftena under 1800-talet. Förutom dessa 42 domar
ringar finns ytterligare ett gravfält med 11 domarringar, eller rester av domarringar. Det 
gäller det kända gravfältet vid Valeberg (foml. 138). Domarringar förekommer här till
sammans med en storhög, treuddar och kvadratiska samt mnda stensättningar. Domar- 
ringarna vid Valeberg är i några fall mycket stora, byggda av kantställda block och 
klumpstenar. Gravfältet visar på kombinationen av både äldre och yngre järnålderns 
gravtyper. I flera fall finns också lokaler med flera domarringar, exempelvis vid Karl
berg (foml. 88), där fynd i fyra domarringar och en mindre gravhög daterar gravfältet 
till folkvandringstid. Även kärl från vikingatid fanns i en av anläggningarna (Hjolman 
1978). I Larvs socken finns inga kombinationer av domarringar med rösen eller mycket 
stora och flacka stensättningar. Det finns endast tre ensamliggande domarringar. Dessa 
är i genomsnitt 13 m i diameter och omfattar 11 stenar i konstruktionen. Dessa bör 
åtskiljas från den grupp anläggningar som förekommer i gravfält eller i gravgrupper 
med enbart domarringar. Av sådana lokaler finns fyra stycken. Domarringama är i dessa 
gravfält 7 m i diameter och består vanligtvis av sju stenar. De blandade gravfälten består 
av domarringar som kombineras med högar, stensättningar och resta stenar på 11 loka
ler. Domarringama är här i genomsnitt 7-8 m i diameter och består av sju stenar i ge
nomsnitt. I Larvs socken kan de tre ensamliggande domarringama särskiljas både när 
det gäller större diameter, fler antal stenar i konstruktionen och mer avskilt läge.

1 Jönköpings län finns två centrala huvudområden för domarringar. Dels öster om 
Vättern i Aneby kommun och dels i ett nord-sydligt stråk i området söder om Vättern. I 
socknar som Månsarp och Svenarum finns stora lokala koncentrationer. I länet återfinns 
de största koncentrationerna av domarringar som vi har i landet. När det gäller under
sökta domarringar i Jönköpings län så har en genomgång av dessa gjorts så sent som 
1985 (Varenius 1985). Författaren påpekar bl.a. att det finns domarringar som vid un
dersökning visat sig omfatta ett flertal gravar och att domarringama bör ha kunnat bru
kas som gravplats under en lång tidsrymd. Från de småländska undersökningarna finns 
dock inga l4C-dateringar. En i sammanhanget intressant datering till yngre romersk järn
ålder finns från undersökning av en domarring som ingick i en lokal tillsammans med ett
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rose i Porteshult, Månsarps socken (Varenius 1985).
Utbredningen av domarringar i norra och mellersta Finnveden visar tydliga och snävt 

lokala koncentrationer. Här är kombinationer med rösen eller andra indirekt sett äldre 
gravtyper ovanliga. Istället är det nästan uteslutande frågan om kombinationen domar
ringar och resta stenar. En lokal i Tofteryds socken har exempelvis fem domarringar 
tillsammans med 58 resta stenar. Det finns också rena domarringsgravfält som består av 
upp till 15 anläggningar. I Byamms socken som ligger direkt norr om Tofteryd finns ett 
enda exempel på kombinationen domarring och röse.

I Finnvedens västligaste del, gränstrakterna mot Halland, en region som präglas av 
kuperad storskogsbygd anas däremot en skiktning av domarringslokalema i två åtskilj- 
bara grupper. I Hylte kommun finns några gravfält med domarringar invid större vatten
drag. I en socken som Södra Unnaryd som ligger på sjön Bolmens västsida finns gravfält 
med kombinationer av domarringar, resta stenar, skeppssättningar, jämåldersdösar och 
mindre stensättningar. Typerna i gravfälten är mycket blandade och den mycket regio
nala jämåldersdösen förekommer i flera fall (fornl. nr 22,24,58 och 102, Södra Unna- 
ryds socken). Om vi däremot ser på områdets skogsbygd så blir bilden en annan. Här 
förekommer domarringar som solitärer och i några fall återfinns de också i kombination 
med rösen i mer höglänta och markerade lägen. Bilden är densamma även i det angräns
ande östra Hallands skogsmarker. Generellt har dessa ensamliggande domarringar ett 
större diametermått än övriga. Däremot verkar det inte finnas någon skillnad i antalet 
stenar som ingår i konstmktionerna. Ser vi sedan på en till Södra Unnaryd gränsande 
socken, Bolmsö, så får vi en tredje bild av domarringamas kontext inom samma snäva 
region. Här återfinns åtta domarringar på två lokaler. I båda fallen är det frågan om 
mindre anläggningar och de återfinns på gravfält tillsammans med mindre högar av 
yngre jämålderstyp (foml. 58)(Artelius & Streifen 1980).

Domarringama i västligaste Småland är främst kombinerade med resta stenar, sten
sättningar och högar. Kombinationerna förekommer i lokala koncentrationer inom Finn
veden. Det är också tydligt att de indirekt sett yngre kombinationerna, domarringar- 
högar-stensättningar har en mycket tydlig koncentration till Finnvedens norra del, La
gans uppodlade omland och delvis till de stora sjöarna Bolmen och Vidöstem, ett områ
de som är rikt på fornlämningar från senare delen av järnåldern. De lokaler där domar
ringar återfinns i kombination med relativt sett äldre gravtyper har istället en förankring 
i mindre uppodlade områden i den nuvarande skogsbygden som också generellt sett är 
gles på fornlämningar. Man kan konstatera att det finns en massiv kvantitativ övervikt 
för domarringar i Jönköpings läns norra delar. Dessa stora koncentrationer bör främst 
ha anlagts under perioden yngre romersk järnålder och folkvandringstid (jfr Varenius 
1985, s. 20).

En jämförelse av domarringslokaler i Dalsland visar att även de delvis låter gruppera 
sig. Antalet domarringar i landskapet uppgår till 56 st, varav fyra har bedömts som 
osäkra. Det innebär alltså att det finns uppgifter om storlek, antal stenar och kombina
tion med andra gravtyper för 52 st anläggningar. 18 st är som nämnts fragmentariskt 
bevarade men antalet ursprungliga stenar har fastställts i registret i de flesta fall. En
samliggande ringar finns på 13 lokaler, i ett enda fall rör det sig om två domamngar utan 
andra typer representerade på platsen. Storleken varierar mycket bland de ensamliggan
de anläggningarna, det förekommer mått mellan 5 till 13 m i diameter. Genomsnittligen
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VARMLAND

DIAMEJER ANTAL STENAR

Ensamliggande 
I gravfält

VESSIGE SN

4 —

DIAMETER ANTAL STENAR

Ensamliggande 
I gravfält

Fig 6. Diagrammen visar storlek och antalet stenar hos å ena sidan domarringar i 
blandade gravfält och å andra sidan ensamliggande domarringar samt sådana som 
återfinns kombinerade med rösen. Ritning av A. Andersson. This diagram shows the 
size and number of stones in stone circles from mixed cemeteries on the one hand and 
stone circles standing alone or associated with cairns on the other.

LARV SN

10--!

DIAMETER ANTAL STENAR

Ensamliggande 
I gravfält

DALSLAND
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DIAMETER ANTAL STENAR
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Fig 7. Undersökta domarringar 
återgivna i kalibrerade 14C-åldrar med 
68-procentig konfidensintervall. 
Bilden visar hur även ett så litet 
undersökningsmaterial som det 
genomgångna skiktar sig i tidsskilda 
grupper. Riming av A. Andersson. 
Calibrated radiocarbon dates ( 68% 
probability level) of excavated stone 
circles. The diagram shows that even 
the small number of monuments 
discussed here can be divided up into 
chronologically separated groups.

är måttet hos åtta ensamliggande ringar drygt 10 m. Dessa ringar innehåller i genomsnitt 
sju stenar vardera. De domarringar som återfinns kombinerade med andra gravtyper är 
28 stycken fördelade på 14 lokaler. Den genomsnittliga storleken för dessa är 8 m i 
diameter inom en variation från 5 upp till 14 meter. Antalet stenar i ringarna är genom
snittligt detsamma som för de ensamliggande, nämligen sju stenar. Det finns lokaler med 
upp till sju domarringar. Det gäller ett gravfält i Holms socken, där det för övrigt finns 
23 runda samt en tresidig stensättning på samma gravfält (foml. 2). Vanligast är att en 
domarring återfinns i en gravgmpp tillsammans med runda stensättningar. Kombination 
med högar förekommer i åtta fall. Högarna går i dessa fall inte att se som en enhetlig 
grupp. Dels förekommer domarringar på omfattande höggravfält. I Dals Eds socken 
finns exempelvis en domarring på ett gravfält som för övrigt består av 22 mindre högar, 
fem stensättningar samt en liten treudd (foml. 91). Här är utifrån gravtypema en date
ring till yngre järnålder sannolik. Det förekommer också domarringar tillsammans med 
rösen eller högar som har diametermått på upp till 16 m i mer isolerade lägen (Färgelan- 
da socken foml. 27 och Ödeborgs socken foml. 14 som exempel). Vidare förekommer 
domarringar som har en sekundär användning. I Gesäters socken finns en domarring 
som i mitten har ett än idag fungerande offerkast (foml. 9).

Domarringsgrupper--sammanfattning

Vid en sammanställning av uppgifterna från Dalsland, delar av Småland, Värmland, 
Vessige socken i Halland och Larvs socken i Västergötland kan några tendenser iakttas. 
Det är möjligt att gmppera domarringama utifrån läge, storlek och stenantal till viss del. 
Vi har sett att det delvis går att se en skillnad i storlek och stenantal hos ensamliggande
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anläggningar och de som förekommer i gravfältsmiljöer. De ensamliggande är i allmän
het större och omfattar även fler stenar. Deras lägen är också annorlunda. De återfinns i 
högre grad i vad som kan kallas för en randbygd under järnåldern, i marginella odlings- 
områden. De domarringar som ligger i gravfält förekommer främst i anslutning till odla
de bygder. Ett undantag utgör de domarringar som förekommer tillsammans med äldre 
gravtyper som rösen. För dessa är storleken, stenantalet och läget snarare detsamma 
som för gruppen solitärer. Undersökningar av sådana domarringar har givit dateringar 
till slutet av bronsåldern och den förromerska järnåldern.

Det finns alltså en mindre grupp domarringar som kan skiljas ut ur gruppen som hel
het. Gemensamt för dessa är att de i regel är litet större än genomsnittet, de innehåller 
ofta fler stenar, kombineras med morfologiskt sett äldre gravtyper och har givit ringa 
fyndmaterial. Sett i förhållande till en yngre grupp domarringar är denna äldre variant 
också få till antalet. De återfinns också i högre grad i vad registret beskriver som ”krön
lägen”, ’ på mindre höjd”, ”sadelläge mellan krön”, etc. De har som grupp ett mer mar
kerat läge i terrängen. Gruppen av större ensamliggande anläggningar och anläggningar 
som finns på lokaler tillsammans med gravtyper som rösen och stora flacka stensätt- 
ningar har sannolikt en dateringsforankring i yngsta bronsålder och äldsta järnålder.

Den andra gruppen är de domarringar som påträffas i gravfältsmiljöer i kombination 
med småhögar, resta stenar, mindre runda stensättningar, mindre treuddar etc. gravtyper 
som i allmänhet börjar anläggas först under romersk järnålder. Dessa domarringar har 
som vi sett ofta ett mindre diametermått och också i de flesta fall ett färre antal stenar i 
konstruktionen. Dessa domarringar är också de vanligast förekommande. Terrängläget 
för gruppens anläggningar är inte heller utmärkande eller enhetligt. Man kan dock se en 
klar koncentration till områden som är centrala inom olika bygder under yngre järnålder. 
Exempel på detta visar Värmlands, Larvs och även Finnvedens domarringar till viss del. 
Gruppens anläggningar hör framför allt till en senare del av järnåldern, sannolikt börjar 
de anläggas under yngre romersk järnålder.

Jämförelsen pekar mot att domarringama inte kan behandlas som en homogen grupp, 
speciellt inte när det gäller ålder. Gravtypen kan uttrycka varierande idéer under den 
yngsta bronsåldern, den äldre järnåldern resp. den yngre järnåldern. Genomgången ger 
också indikationer som rör gravtypens härledning. Det finns direkta dateringar av typen 
till yngre bronsålder. Vi har också sett att domarringar i många fall förekommer i miljö
er tillsammans med gravtyper som i första hand anses vara från denna period. Främst 
gäller det lokaler med kombinationen av domarring och större rose. Det ger oss en delvis 
förändrad syn på typens härledning, bl.a. på förhållandet mellan västsvenska, nordtyska 
och polska domarringslokaler från vår tideräknings början.

Avslutningsvis kan det vara intressant att se om det i domarringamas inre konstruk
tion finns element som ger ytterligare belägg för en klassificering i två grupper. När det 
gäller gravgömmans utformning så finner vi inget som skiktar gravarna kronologiskt. 
Det är hela tiden frågan om centralt placerade, primära brandgravar i anläggningarna. 
Möjligen kan förekomsten av mer utspridda brända ben under en täckande inre sten- 
packning kunna tolkas som ett äldre drag i gravgömmans utformning, men materialet är 
alltför ringa för att tillåta någon generalisering. Förekomst av mittsten som anger grav
gömman finns i domarringar som kan anses representera både en äldre resp. yngre gmpp. 
Brämet av mindre stenar som förbinder de resta stenarna i anläggningen kan vid ett
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första påseende ses som ett drag som växer fram under romersk järnålder. Men i exem
pelvis Hunngravfältet förekommer denna länk av stenar hos anläggningar som dateras 
till äldre förromersk järnålder. Det verkar alltså vid ett första påseende inte finnas några 
inre konstruktionsdetaljer som är möjliga att hänföra till en äldre resp. yngre grupp av 
domarringar.

Frågan var alltså om det finns urskiljbara typologiska drag inom gravbegreppet do
marringar. Genom den selektiva presentationen av domarringsundersökningar som gjorts 
ovan så kan några drag skönjas. Solitärer och domarringar kombinerade med gravtyper 
som rösen är generellt större, och har fler stenar i konstruktionen än genomsnittet. De 
återfinns också i högre grad i mer markerade höjdlägen. De förekommer också i vad 
som under yngre järnålder kan beskrivas som ”randbygder”.

Summary
The aim of this artide is to show that stone circles can be divided into chronologically 
separated groups. These groups exhibit differences in the diameter ot the stone ring, the 
number of stones it includes, its topographical position and its association with other 
grave types. The earlier stone circles, from the Bronze and Pre-Roman Iron Age, are 
usually larger, include more stones, are associated with caims and large stone-settings 
and are situated in a peripheral position in relation to Iron Age settlements. In view of its 
chronological variability, this burial type must be seen as a monument endowed with 
different kinds of symbolic content.
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Äldsta fallet av spetälska i Norden
—Lepra fanns redan i yngre romersk järnålder

av Caroline Arcini & Tore Artelius

Den osteologiska analysen av ett skelett från en halländsk jämåldersgrav visade att 
den gravlagda kvinnan lidit av långt framskriden lepra. Fyndet av ett skelett med lepra- 
förändringar i en på våra breddgrader belägen jämåldersgrav är i sig ovanligt och märk
ligt på många sätt. Vi har inga tidigare liknande fynd i Norden. Behandlingen av den 
avlidna skilde sig också markant från det gängse gravbruket både inom det stora grav
fältet där hon grav lagts och inom regionen som helhet. Kvinnegraven är den enda före
kommande skelettgraven bland drygt 150 undersökta brandgravar från främst 500-900- 
talet e.Kr. Graven utmärkte sig genom sin centrala position i gravfältet, sin storlek och 
konstruktion. Sannolikt har graven en gång varit den största gravhögen i det numera helt 
nedplöjda gravfältet.

I början av undersökningen påträffades i gravgömmor bestående av brandlager flera 
föremål, bl.a. delar av spännbucklor, nitar och pärlor. Slutsatsen drogs att huvudparten 
av de drygt 150 gravarna antagligen anlagts under folkvandrings-, vendel- och vikinga
tid. Under undersökningens gång påträffades dock även mindre brandgravar från äldre 
järnålder, mellan och under de vendel- och vikingatida brandlagren. Vidare har tidigare 
undersökts gravar från bronsålder i närområdet och hela gravfältsmiljön ligger direkt på 
omfattande boplatslämningar från brons- och äldre järnålder. Gravläggandet inom det 
lilla området på åsen har följaktligen haft en mycket lång och åtminstone periodvis di
rekt platskontinuerlig historia. Det skulle också visa sig, att skelettgraven var en del av 
den kronologiska länken mellan gravarna från äldre järnålder och senare delar av järn
åldern.

Vid Svedberglaboratoriet i Uppsala utfördes så i maj 1991 en 14C-analys på tänder 
från kvinnans underkäke. Resultatet av analysen blev, att gravläggningen med stor san
nolikhet skett under yngre romersk järnålder.

Syftet med denna artikel är därför att visa hur lepran syns i skelettet, när begravningen 
av den leprasjuka kvinnan ägde rum samt vilka arkeologiska förutsättningar det finns 
för att säkert datera gravsättningen. Av centralt värde för en datering är därför tolkning
en av de stratigrafiska förhållandena kring fyndet, de artefaktfynd som gjordes samt de 
14C-analyser som utförts på materialet.
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Fomlämningsmiljön

Gravfältet vid Sannagård ligger på en bred sandås strax nordväst om Vinbergs samhälle 
i Falkenbergs kommun i Halland. På åsen har gjorts utgrävningar vid flera tillfällen. 
1986 undersöktes bl.a. omfattande boplatslämningar från brons- och äldre järnålder. 
Året därpå undersöktes på åsens nordsida, strax norr om Sannagård, rester av ett ned

plöjt höggravfält från yngre bronsålder samt söder om gården en stensättning, också den 
daterad till bronsålder. År 1989 undersöktes i åsens sydsluttning, förutom ytterligare 
lämningar av bosättning som långhus, avfallsgropar, rester av järnhantering, härdar etc., 
även drygt 150 helt överodlade gravar med en tydlig kronologisk tyngdpunkt i yngre 
järnålder. Det finns också med säkerhet flera gravar kvar uppe på åsens krönplatå.

Gravfältet ligger i öppen åkermark i en svag sydsluttning ned mot vattendraget Vinån. 
Före undersökningen var två stora resta stenar de enda synliga lämningarna. I ”Hallands 
historia och beskrivning" gav S. P. Bexell åren 1817-1819 en beskrivning över hur 
gravfältet då tedde sig för en betraktare: ”Vid Övra Sannagård stå ibland åtskillige ätte
kullar och gravar flera bautastenar. Att döma efter de ännu bibehållna fomlämningame 
har stället antingen varit valplats eller allmänt begravningsställe. Icke långt härifrån är 
en andaktsvård, bestående av klumpformiga stenar, vilka fonnera en ovalformig sten- 
krets, som kallas Stenkyrkan.” (Bexell 1925).

Av Bexells beskrivning är det möjligt att förstå vilka gravtyper som fanns represente
rade i gravfältet. Några av bautastenama återstod som nämnts även 1989, klart är också 
att flera resta stenar borttagits. Bexells uppgift om att området skulle ha fungerat som 
valplats och att ”Stenkyrkan” bestått av flera stenar satta i cirkel ger belägg för, att det 
sannolikt funnits även domarringar på platsen. En av dessa påträffades också vid ut
grävningarna, eller rättare sagt så påträffades nedgrävningsgropama efter de sedan länge 
avlägsnade stenarna. Bexells nämnande av "ättehögar” gör det också klart att det rört 
sig om ett höggravfält, något som också styrks av den arkeologiska undersökningen. 
Bexells beskrivning av flera olika typer av gravmonument, såsom domarringar, resta 
stenar och högar ger också en indikation över gravfältets brukningstid. Framförallt rör 
det sig om anläggningstyper som i Västsverige som helhet haren kronologisk förankring 
från romersk järnålder fram till vikingatid.

Nedodlingen av gravfältet kan annars sägas ha varit total. Den har framförallt skett 
under senare hälften av 1800-talet. En av de ursprungligen säkert största högarna i grav
fältet, kanske den största, var den hög i vilken kvinnoskelettet påträffades.

Den vanligaste gravtypen var gravsättning i ett brandlager som inringats med en sten- 
krets och sedan överbyggts med en hög. Sannolikt går det att uppskatta det urspmngliga 
antalet mindre högar i gravfältet till åtminstone 120 stycken bara i den hitintills under
sökta delen (fig. 1).

Graven (Anläggning 46)

Det välbevarade kvinnoskelettet låg i de helt nedplöjda resterna av en gravhög, i direkt 
anslutning till två brandbegravningar. Graven var centralt belägen i gravfältet. Anlägg
ningen var ursprungligen en mnd hög, drygt 8 m i diameter och med en central nedgrav
ning i form av en grop för gravgömman. Gravmonumentet har i sin yttre begränsnings-
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Fig 1. De flesta gravgömmoma bestod av brandlager som ursprungligen inringats av en krets 
med satta stenar. Samtliga dessa brandlager kan dateras till yngre järnålder, både genom 
gravgåvor och genomförda l4C-analyser. Foto B. Einarsson. Most burials consisted of 
cremation deposits originally surrounded by stone circles. All these cremation deposits can 
be dated to the Late Iron Age, both by means of grave goods and radiocarbon analysis.
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Fig 2. Översiktsbild över anläggning 46 under utgrävning. I den centralt belägna gravgömman 
skymtar kvinnans kranium. Resterna av den inre kantkedjan syns i bildens mitt. I bakgrunden 
är flera redan utgrävda brandlager. Foto B. Einarsson. General view of grave 46 during 
excavation. In the centrally placed burial the woman’s skull is just visible. Remains of the 
inner stone kerb can be seen in the centre of the picture. In the background several cremation 
deposits have already been excavated.

linje haft en, sannolikt icke på ytan synlig inre stenkrets. Denna var bevarad i S-V-N- 
delen och bestod av stora stenar. Just förekomsten av en inre stenkrets eller kedja, utgör 
det kanske klaraste belägget för att det ursprungligen rört sig om en stor, rund gravhög. 
Ovanpå den centrala gravgömman fanns rester av ett mindre kämröse bestående av 
större rundade stenar. Den östra delen av anläggningen hade skadats av en äldre gärdes- 
väg, och stenkretsen var därför här helt avlägsnad (se fig. 2 och 3).

Frågan är om överbyggnaden och den inre stenkedjan har byggts i samband med den 
relativt sett äldsta gravsättningen. Någon slags markering ovan mark måste ha funnits, 
då de relativt sett yngre gravsättningama görs i exakt samma nedgravning.

I centrum av anläggningen fanns i den ljusa sanden en nedgrävd och välbevarad grav
gömma. En hel del sten påträffades också i gravgömmans nedgravning som kan ha ham
nat där då gravgömman genomgrävts. Nedgravningen var 1,0 m i diameter och drygt 0,8 
m djup samt hade en avsmalnande form mot den närmast plana bottnen. I botten var 
gropen endast 0,4 m stor i diameter. I gravsättningen påträffades rester av minst tre 
individer, vilka även gravlagts vid tre olika tillfällen.

I botten av nedgravningen var en brandgropsbegravning (A46:3). I gropen påträffa
des de brända och kolinblandade resterna av en vuxen individ, sannolikt en man.

Direkt ovanpå de brända benen i brandgropen låg kvinnoskelettet (A46:2). I fyllning
en invid skelettet låg en mindre mängd brända ben.
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Fig 3. Ovan: Plan över graven. Hela den 
östra delen av stenkedjan hade borttagits 
vid ett mindre vägbygge. Gravgömman var 
delvis täckt av stenar som i ett mindre 
kämröse. Riming av A. Andersson.
Above: Plan of grave. The whole of the 
eastern section of the stone kerb had been 
removed when a minor road was 
constructed. The burial deposit was partly 
covered by a small inner cairn.
Nedan: Profil genom gravgömman.
Ritning av A. Andersson.
Below: Sections trough the grave

Fig 4. Ovan: Skelettets läge 
i graven sett ovanifrån. Delar 
av skelettet, främst fö ttema i 
den södra delen av 
gravgömman, hade helt 
förstörts. Ritning av 
A. Andersson. Above: the 
position of the skeleton in 
the grave seen fi-om above. 
Parts of the skeleton, 
primarily its feet in the 
southern part of the burial 
deposit, had been completely 
destroyed.

(D Fin brun sand.

§
Fin gul sand.
Brandlager. Fyllning av brända ben, kol, sot,och sten.

Brandgrop. Fyllningen bestod av fin grä sand med brända ben och enstaka kolbitar Fynd av brända pärlor, 
kamfragment och hartstätningsring 

(4) Skelettet.
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Fig 5-6. Fotona visar skelettet under utgrävning. Foto av B. Einarsson 
The skeleton during excavation.
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Ovanpå och i direkt anslutning till skelettet, utan en klart iakttagbar begränsning gent
emot detsamma, var ytterligare en koncentration av brända ben (A46:1), vilka härrörde 
från en vuxen man. Gravsättningen kunde karaktäriseras som ett typiskt brandlager av 
den typ, som ofta återfinns i yngre jämåldershögar. Bland benen var dock återigen några 
större stenar, vilka troligen också de fallit in vid omgrävning av gravrummet i samband 
med denna relativt sett tredje gravsättning i gropen.

Stratigrafiskaförhållanden

För att datera begravningen av den leprasjuka kvinnan är förståelsen av relationen mel
lan de olika gravsättningama i gropen högst väsentlig. Klart är att de stratigrafi ska för
hållandena ger en tydlig ram för yngsta möjliga datering av skelettbegravningen. Det är 
inget tvivel om att det överst påträffade brandlagret (A46:1) också är den senast genom
förda gravsättningen i gropen. Av profilen framgår, att brandlagret ligger som ett strati- 
grafiskt lock ovanpå skelettet som kronologiskt sluter de två därunder påträffade grav
sättningama. Brandlagret var heller inte genomgrävt utan endast stört vid odling i mo
dem tid.

Den kronologiska relationen mellan de undre gravarna kan däremot diskuteras. Vid en 
första anblick verkade det som om den äldsta gravsättningen utgjorts av en brandgrop 
med brända ben (A46:3). Stenarna här kan tolkas som omflyttade rester av kämröset. 
De kan ha fallit ned i gravrummet vid en omgrävning och nedsättning av de brända 
benen i gropen. Gravsättandet skulle då ha medfört, att en av ett kärnröse redan marke
rad gravgömma störts betänkligt och att det redan funnits en gravsättning i gropen. De 
brända benen har sannolikt inte förvarats i en urna, detta trots att fragment av hartstät- 
ningsringar påträffades.

Tillhör då den urspmngliga graven i högen istället den leprasjuka kvinnan? Skelettets 
läge visade, att kvinnans ryggrad, armar, bäcken och delar av lårbenen aldrig har rörts 
efter gravsättningen. Det framgick tydligt, att hon placerats liggande på vänster sida 
med benen uppdragna mot buken. Huvudet däremot påträffades i ett något annorlunda 
läge. Det låg som om det hade vridits eller helt skilts från det övriga skelettet. Det är 
tydligt att den norra halvan av gravgömman inte genomgrävts. Skelettet låg här intakt i 
sannolikt ursprungligt läge och det återfanns inte blandat med brända ben från omkring
liggande gravsättningar. I den södra delen av gropen hade stenar rasat in i gravrummet. 
De delar av skelettet som borde påträffats här saknades, nämligen föttema och delar av 
vad- och skenben. Skadorna på skelettet, och de infallna stenarna skulle kunnat tydas så 
att man vid gravläggningen av den understa brandgraven (A46:3) helt enkelt grävt rakt 
genom det parti där kvinnans fötter och ben varit placerade.

Sammanfattningsvis indikerar de stratigrafiska förhållandena och de två undre grav- 
sättningamas inbördes läge, att skelettgraven anlagts på eller mitt i de brända benen i 
brandgropen. Nedgrävningskantema, de saknade skelettdelarna och de infallna stenar
na talar däremot för att skelettgraven genomgrävts i den södra delen av gravgömman. 
Återstår då de mer direkta dateringarna, de funna artefaktema och l4C-analysemas re

sultat för att ytterligare belysa frågan.
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Fig 7a. Fragment av en sammansatt enkelkam som påträffades i A46:3. Dekoren och utform
ningen ger en sannolik datering till perioden folkvandringstid-vendeltid. Skala 3:2.
Teckning A. Andersson. Fragments ofa composite single-sided comb found in A46:3.
On the basis of its shape and ornamentation, it probably dates from Migration - Vendel 
Period. Scale 3:2.

Gravgåvoma

Förernålsfynden är möjliga att separera i förhållande till de tre gravsättningama i gro
pen. I det övre brandlagret (A46:1) påträffades keramik, ett fint, mörkt och glättat gods. 
Det är inte möjligt att datera närmare, än att kärlet tidigast är från romersk tid. Fragmen
ten är alltför få och linjedekoren kan inte klargöras. Ett kvartsavslag i A46:1 kunde 
genom jämförelse med de övriga gravarna inom gravfältet knytas till brandlager som 
anlagts under perioden 600-900 e.Kr. Kvartsavslag och framförallt mindre tillslagna 
koner i kvarts var mycket vanliga och påträffades i nära 40 % av de undersökta brand
lagren på gravfältet.

Bland de brända benen fanns också en klofalang från björn. Bjömklor och tåfalanger 
i gravar kan tolkas som att den avlidna placerats vilande på en björnfäll. (Petré 1980). 
Användandet av björnfällar i begravningsritualen kan påvisas under hela järnåldern. 
Från Gotland finns exempelvis dateringar till romersk järnålder och vendeltid (Petré & 
Wigardt 1973). När det gäller Mälardalsområdet karaktäriseras fynden av bjömklor 
som typiska främst för folkvandringstiden (Bennett 1987, s. 118). Förekomsten av bjöm
klor i gravar har tolkats som ett belägg för hög status och god materiell standard (Petré 
1980). Enligt andra arkeologer finns det dock inga belägg i gravmaterialet som skulle 
utpeka individerna som medlemmar av en högre samhällsklass (Bennett 1987, s. 118). 
Schetelig skriver tvärtom att han anser begravning på björnfäll som ett närmast allmänt 
inslag i ritualens genomförande både i brand- och skelettgravar under sen romartid och 
folkvandringstid (Schetelig 1912, s. 144). Bjömkloma bidrar inte till att snävare kunna 
datera denna gravsättning.

I anslutning till skelettet (A46:2) påträffades enbart en plant konvex och genomborrad 
pärla i bärnsten. Den låg direkt under kraniets nackparti. Pärltypen finns belagd i grav
material med stor kronologisk spännvidd i järnåldern. Känt är t.ex. depåfyndet från Bo i 
Bredsätra socken på Öland, där bland andra typer av bämstenspärlor även denna typ 
finns representerad. Depåfyndet dateras till övergångsperioden romersk jämålder-folk- 
vandringstid (Hagberg 1967, s. 102). Från Stenstorp i Västergötland finns ett gravfynd
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Fig 7b. Under kvinnans kranium låg en rund 
och genomborrad bämstenspärla med 
plankonvex! tvärsnitt.
Ritning av A. Andersson. A round, 
perforated amber bead, plano-convex in 
cross-section, lay under the woman’s skull.

av en närmast identisk plankonvex bämstenspärla tillsammans med ett korsformigt spänne 
som daterar anläggningen till folkvandringstid (Sahlström 1932, s. 112). Flera exempel 
finns, men avsikten är här bara att visa, att pärltypen i sig inte låter sig mer precist 
dateras.

I den understa gravsättningen påträffades spritt bland de brända benen delar av en 
kam, söndersmälta pärlor samt längst ned mot anläggningens bottenlinje delar av en 
hartstätningsring. Den sammansatta enkelkammen och pärlorna kan inte anses vara äld
re än från övergångsperioden folkvandringstid-vendeltid (jfr fig. 7a). Kammen är sna
rast av en typ som kan jämföras med fynd från sen folkvandringstid och vendeltid (Ner- 
man 1975, fig. 1077, Ambrosiani 1981, s. 20, fig. 5:8).

Pärlorna är dels små pärlor i glasfluss, gröna och djupt röda till färgen och konvext 
cylindriska till formen. De är vanligt förekommande under vendel- och vikingatid. De 
genomskinliga glaspärlorna har varit gröna och mjölkvita-grå med bl.a. inläggningar i 
rött. Materialet är hårt förbränt och inga klara mönster i pärlorna går att fastställa.

Vidare fanns tre fragment av en hartstätningsring längst ned i botten av brandgropen. 
Med tanke på spridningen av benen så rör det sig sannolikt inte om resterna av en behål
lare för de brända benen. Att döma av svängningen på ett av fragmenten har det också 
rört sig om ett litet kärl, kanske ett bikärl i trä eller näver.

Frågan är om föremålsdateringama bidrar ytterligare till förståelsen av den inbördes 
kronologiska ordningen mellan skelettgraven och brandgravarna. Dateringen av före- 
målsfynden indikerar, att skelettgraven skulle kunna vara den äldsta gravsättningen i 
gropen. Detta stöder tolkningen att skelettgraven genomgrävts för en senare gravsätt
ning i södra delen av gropen.

Det finns trots allt några oklarheter i materialet som tydligt pekar på motsatsen, d.v.s. 
att den understa brandgropen har anlagts före skelettgraven. Dessa uppgifter förändrar 
dock inte dateringen för det yngsta möjliga gravläggandet av den leprasjuka kvinnan, 
som begränsas av det övre brandlagret, men är ändå intressanta när det gäller förståel
sen av anläggningen som helhet. Av vikt är också att kunna klarlägga om gravanlägg
ningen ursprungligen byggts för den leprasjuka kvinnan eller inte.

14C-dateringar
Tre prover utvaldes i syfte att dels direkt datera gravläggandet av den leprasjuka kvin
nan och dels för att få en direktdatering av den översta brandgraven samt den brandgrav 
som påträffades under skelettet.
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Den yngsta brandgraven

Fynd av kam och 
brända pärlor

Skelettets läge (46:2)

Den äldsta brandgraven (46:3)

Fig 8. De olika gravsättningamas läge i förhållande till varandra. Ritning av A. Andersson. 
The relative position of each burial deposit.

Resultaten av analyserna ger ett visst sannolikhetsvärde för det daterade materialet. 
Resultaten redovisas dels uttryckt i l4C-år, men även med värdena kalibrerade. Ett kali
brerat medelvärde av analysresultaten medför att det med 68 % respektive 95 % sanno
likhet kan påstås, att det analyserade kolet verkligen är från en tidpunkt inom den tidspe
riod som anges.

För att undvika felaktigheter bör också eventuellt träkol som analyseras först vedarts- 
bestämmas. Om man i ett gravbål använt sig av 50 år gammal stamved, så blir den 
ursprungliga felkällan också direkt 50 år. Vidare bör provet tas på sådant sätt, att det 
med säkerhet är från begravningstillfället. För att datera den översta brandgraven utval
des därför en kolbit som satt fastkil ad i brända ben. Provet utgjordes av en ung alkvist. 
När det gäller skelettet så utfördes analysen på tänder från kvinnans underkäke. För den 
undre gravsättningen utnyttjades ett stycke harts från en tätningsring.

Uttryckt i l4C-år så gav analysen av kvinnans tänder (prov nr Ua-5070) en ålder av 
1710± 100 år. Det kalibrerade värdet blir med en 68 % konfidensintervall (en sigma) år 
210-420 AD, och med en 95 % konfidensintervall (två sigma) år 70-560 AD.

Dateringen av alkvisten (prov nr Ua-5072) från den övre brandgraven gav på samma 
sätt ett okalibrerat värde som var 1310±70 år. De kalibrerade värdena blir då med 68 % 
respektive 95 % konfidensintervall år 645-765 AD respektive år 600-800 AD.

Det tredje och återstående provet bestod av ett stycke från en hartstätningsring, som 
påträffades i den undre brandgravens bottenlager (prov nrUa-5171). Det okalibrerade 
värdet gav resultatet 1900±80 år. Kalibrerat så får vi med 68 % konfidensintervall vär
det år 0-220 AD. Med 95 % intervall blir värdet så år 95 BC-320 AD.

Sammanfattningsvis stöder l4C-analysema att kvinnan begravts under yngre romersk 
järnålder eller möjligen under folkvandringstid. l4C-analysema ger också bidrag till den 
stratigrafiska diskussionen. Den under skelettet belägna brandgraven skall då ha anlagts 
under äldre romersk järnålder och brandgraven, som påträffades ovan skelettet, skall ha 
anlagts under sen folkvandringstid-vendeltid.

Den osteologiska analysen gav vid handen, att det i den undre brandgropen sannolikt 
gravsatts en vuxen man. Fynden däremot, kammen och pärlorna, pekar snarare på att det 
rör sig om en kvinnograv. Detta bidrar till att förvirra den relativa kronologin mellan 
gravsättningama. l4C-analysen av hartsfragmentet från den undre brandgraven ger ock-
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så vid handen, att den första gravsättningen i anläggningen utföres redan under äldre 
romersk järnålder. Situationen är följaktligen den, att föremålsfynden talar för en brand- 
grav som anläggs under 500-talet, men där 14C-dateringen styrker antagandet att en 
gravsättning sker i gropen flera hundra år tidigare. Man bör också komma ihåg att både 
kammen och pärlorna var starkt brända och därför knappast kan ha varit gåvor som 
nedlagts i samband med jordfästandet av den ovanför placerade leprasjuka kvinnan. Det 
vore därför naturligt att fråga sig om det finns en fjärde begravning i gropen, som bara 
finns i form av artefaktema pärlorna och kammen. Osteologiskt kunde inte ben från en 
fjärde individ påvisas, men motsatsen mellan de könsindikerande artefaktema, den oste
ologiska bestämningen och det erhållna 14C-värdet antyder onekligen, att så kan ha varit 
fallet. Det är även välkänt, att det under äldre järnålder anlades en stor mängd gravar, 
där endast en ringa mängd av de brända benen gravsattes (jfr bl.a. Bennett 1987).

Lepra - spetälska

Lepra är en av de historiskt-kulturellt och geografiskt mest intressanta sjukdomarna. 
Den har i folkens liv, och kanske än mer i folkfantasin och konsten spelat en mycket stor 
roll, och ordet spetälska har ännu i mångas öron en elak klang (Henschen 1962).

Sjukdomen finns beskriven från Indien och Kina redan på 600-talet f.Kr. Det tidigaste 
skelettbeviset för lepra i världen finns i Dakhleh Oasis, Egypten 200 f.Kr. Enligt profes
sor Rogalski kan dessa skelett representera européer från ett grekiskt kolonialt center. 
Lepra skulle då funnits i Medelhavsområdet redan vid denna tid. Redan 300 f.Kr. finns 
uppgifter om att en ny sjukdom uppträder, uppgifter lämnade av läkaren Straton från 
Alexandriaskolan (Manchester 1988).

I Nubien finns en koptisk mumie daterad till 500 e.Kr., vilken har förändringar i näs- 
munregionen samt på händer och fötter (Manchester 1988).

Från 600-talet finns det skelett från ossuarier i kloster från bysantisk tid i den judeiska 
öknen (Manchester 1988).

I norra Europa kommer det tidigaste skelettbeviset för lepra från Poundbury, Dorset, 
daterat till 400 e.Kr. Endast underben och fötter är bevarade, därför finns det tvivel, men 
lepra tycks ändå vara den mest troliga diagnosen (Manchester 1988).

Skelettförändringar i ansiktet orsakade av lepromatös lepra har observerats på ett 
skelett från en Anglo-Saxisk gravplats i Eccles, Kent. Skelettet kan dateras till andra 
hälften av 600-talet och har tillhört en man i 25-30-årsåldern. Förändringarna består i 
atrofi av spina nasalis, inflammation av benet i hårda gommen och bilateral erosion av 
näsöppningens kanter (Manchester 1981).

De i Norden äldsta fallen av lepra med påvisade skelettförändringar, finns dokumen
terade på skelett från Lund och är daterade till år 990-1020 (Arcini 1990).

Lepra är en kronisk infektionssjukdom orsakad av leprabakterien (Mycobacterium 
leprae), vilken upptäcktes av norrmannen Amauer Hansen år 1873.

Lepra angriper vanligen hud, slemhinnor, mjukdelar och nerver. Det är framförallt de 
perifera nerverna som drabbas, vilket leder till känselbortfall i händer och fötter. Ut
veckling av sjukdomen sker över årtionden och bara i långt gångna fall leder det till
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Fig 9. Bennedbrytning-nybildning vilket är spår efter inflammationer i näshålans botten. 
Foto av L. Westrup. Bone decay and regeneration - remains of inflamations at 
the base of the nasal orifice.

mutillation (stympning i form av att benet resorberas) av fingrar och tår.
Lepra uppträder i två olika huvudformer, en tuberkuloid och en lepromatös och där

emellan finns en rad mellanformer. Tuberkuloid lepra är den lindriga formen och karak
teriseras av förändringar i hud och perifera nerver. Några bakterier kan sällan påvisas. 
Lepromatös lepra är den svårare och mer allvarliga formen, bakterier förekommer i 
stort antal i bl.a. hud och nässekret (Godal & Myrvagn 1986).

Det naturliga sjukdomsförloppet kan variera, dels kan det spontanläka efter en kort 
tids sjukdom och dels kan det utvecklas till en längre tids sjukdom med allvarliga kom
plikationer. De permanenta nervskadorna med känselbortfall och förlamningar kan or
saka sår, sekundära infektioner p.g.a. skador, bl.a. brännskador. Sammandragningar av 
senor ger deformiteter, vilket kan ge individen en klohand och klumpfot. Lepra kan även 
orsaka ögonskador som inte sällan leder till blindhet. Sjukdomen kan vanställa en män
niskas utseende och totalt förändra en människas liv (Godal & Myrvang 1986).

Sjukdomen har en lång inkubationstid, i de flesta fall mellan två och tio år (Godal & 
Myrvang 1986). Enligt en rapport från WHO 1975 fanns det uppskattningsvis närmare 
elva miljoner leprasjuka i världen (Godal & Myrvang 1986).

Den traditionella uppfattningen vad det gäller smittospridningen anses vara, att det är 
patienten själv som sprider sjukdomen. Långt ifrån alla patienter smittar, och i praktiken 
är det obehandlade patienter med den lepromatösa formen av sjukdomen som utgör smitt
källan. Lepromatösa patienter avsöndrar stora mängder bakterier med nässekretet. Dropp
smitta, som överförs från patientens näsa till kontaktens andningsvägar, tycks vara den
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Fig 10. Bilateral erosion av och håligheter runt apaeretura piriformis. Nersmält spina nasalis. 
Alveolreduktion, så kraftig att tre av framtändema förlorats före döden. Foto L. Westrup. 
Bilateral erosion of and cavities around the apaeretura piriformis. Melted spina nasalis. 
Alveolar reduction was so severe that three front teeth fell out before death.

mest sannolika smittovägen.
Det är följaktligen så att det är de med lepromatös lepra som smittar. Vilken form av 

lepra man sedan utvecklar beror på immunförsvaret (Godal & Myrvang 1986).

Skelettförändringar

Skelettförändringar i samband med lepra har undersökts och beskrivits av bl.a. Dr Møl- 
ler-Christensen, som studerat flera hundra skelett med lepraförändringar från Naestved 
i Danmark. Han fann bl.a. förändringar i ansiktets näs- och munregion, förändringar 
som uppstår endast i samband med lepromatös lepra och han gav dem benämningen 
”facies leprosa” (Møller-Christensen 1978).

De skelettförändringar som karakteriserar facies leprosa är:
Atrofi av spina nasalis i kombination med inflammatoriska förändringar av benet i näs
hålans botten, (conchae nasalis) näsmusslan och (vomer) plogbenet.

Atrofi, tillbakabildning av alveoler hörande till framtänder och hörntänder i överkä
ken, i kombination med inflammatoriska förändringar av benet i hårda gommen. 

Näsmusslan och spina nasalis är sköra ben och det kan i ett arkeologiskt material vara
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svårt att avgöra om de förstörts av markförhållanden eller sjukdom. Det är därför nöd
vändigt att finna de inflammatoriska förändringarna i näshålans botten eller i gommen, 
för att ställa diagnosen lepra. Lepromatös lepra kan också i långt gångna fall ge föränd
ringar på fingrar ooh tår i form av osteoporos (uppluckring av benet) och benatrofi. Tå- 
och fmgerben blir timglasformade och ibland spetsiga som sylar.

I händerna börjar benresorptionen i de yttersta fingerbenen och fortsätter in mot han
den. I foten startar förändringarna i leden mellan mellanfotsben och tåben.

Tuberkuloid lepra ger liknande förändringar på fingrar och tår som vid avancerad 
lepromatös lepra (Godal & Myrvang 1986).

Skelettförändringar är det enda beviset för lepra där skriftliga uppgifter, teckningar 
eller figurer inte finns att tillgå.

Kvinnan från Halland - den osteologiska analysen

Undersökningsområdet bestod av ett brandgravfält, en gravhög samt en enda grav inne
hållande en icke kremerad individ, skelettet av en leprasjuk kvinna i 30-årsåldem.

Följande symptom fanns:
Tydliga spår efter inflammationer i näshålans botten, speciellt på vänster sida. 
Uppluckrat ben i hårda gommen.
Bilateral erosion av och håligheter runt apaeretura piriformis.
Nersmält spina nasalis.
Alveolreduktion, så kraftig att tre av framtänderna förlorats före döden.

Alla förändringar är tydliga tecken på lepra. Kvinnan hade lepromatös lepra, den smitt
samma allvarligare och vanligare formen av sjukdomen. Några förändringar på de få 
kvarvarande fingerbenen har inte observerats, men endast två fingerben är hela.

En stor del av skelettet är bevarat, men de långa rörbenen är inte i så god kondition. 
Delar av handbenen finns kvar, men föttema är bortgrävda. Kraniet är i princip komplett, 
men delvis sönderbrutet i bitar. Tack vare arkeologernas försiktighetsåtgärder, bl.a. ge
nom att lacka skelettet med saponlack, blev benet hårt och kunde föras in som preparat.

Diskussion och sammanfattning

Det råder inget tvivel om att den leprasjuka kvinnan från Halland är det hittills äldsta 
observerade fallet av lepra i Norden. Det är likaså ett av de äldsta fallen i Europa med 
tydliga spår av lepra.

Hur, när och varifrån lepra kommer till Norden är en fråga som är svår att besvara. 
Slutligen bör då alla uppgifter som kan bidra till frågan om när den leprasjuka kvinnan 
begravdes sammanställas.

Av l4C-analysema framgår, att det gått lång tid mellan kvinnans begravning och den
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övre brandgraven. Den övre graven sluter också skelettfyndet och gör det möjligt att 
säkert påstå, att kvinnan inte kan ha gravlagts senare än under folkvandringstid.

14C-dateringen av hartstätningsringen visar att primärgraven skall ha anlagts någon 
gång under äldre romersk järnålder. Det finns heller inget rimligt fog för att tro, att 14C- 
dateringen skall vara missvisande på något sätt. Harts kan ge avvikelser som gör provet 
delvis äldre än vad det egentligen är, men i det här fallet rör det sig om en närmast 500- 
årig period. Så stor är inte felmarginalen.

Föremålsfynden ger också en likartad dateringsbild. Det finns ett visst stöd för teorin 
att den leprasjuka kvinnan skulle vara den första individen som gravläggs i gropen. För 
detta talar att en genomgrävning av skelettet möjligen kan påvisas. Föremålsfynden från 
den undre brandgraven, kammen och pärlorna talar också för detta. De är snarare att 
betrakta som lite yngre än från yngre romersk järnålder, vilket är den sannolika date
ringen för den leprasjuka kvinnans jordfästning.

Det är troligt att följande tolkning äger sin riktighet. Det finns under den leprasjuka 
kvinnan en avsevärt äldre grav, nämligen gravläggningen av en vuxen man i en brand
grop, under äldre romersk järnålder. De stratigrafiska förhållandena och artefaktema 
påvisar dock, att den leprasjuka kvinnans skelett skadats vid en relativt sett senare ge
nomförd gravsättning. Denna begravning ägde senast rum under folkvandringstid, och 
det rör sig att döma av gravgåvoma om en kvinnobegravning.

Tolkningen av materialet kan alltså sammanfattas med att:

• Primärt anläggs en brandgrav för en vuxen man under äldre romersk järn
ålder.

• På och i denna gravläggs en kvinna i en större gravhög, någon gång under 
övergångsperioden yngre romersk järnålder-tidig folkvandringstid.

• En kort tid därefter har en brandgrav anlagts på så vis, att man grävt ned i 
gropen och då skadat skelettet. Av föremålsfynden att döma skall detta ha 
varit en kvinnograv och denna begravning skall ha skett under folkvand- 
ringstid.

• Den sista gravläggningen sker sedan genom att ytterligare en brandgrav, 
denna gång ett brandlager, anläggs i gropen under perioden vendeltid- 
äldsta vikingatid.

Samtidigt finns indikationer på, att anläggningen primärt görs för gravläggandet av en 
vuxen man i en brandgrop redan under äldre romersk järnålder.

Vi har fyra begravningar men bara tre lik, skulle Dr. Watson oförstående ha utropat. 
Hans vän skulle då ha svarat, att frågan var fel ställd. Huvudfrågan var när kvinnan 
begravdes, vilket skedde inom perioden yngre romersk järnålder-tidig folkvandringstid.
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Detaljerad beskrivning av skelettet

Kranium: större delen kvar även om delar av frontale är i bitar.

Tänder som har kunnat observeras:
Maxilla 87-543----------345678
Mandibula 87654321 12345678

Slitage finns noterat på maxillas m2, m3
mandibulas pm, Il, m2, m3 

En hel del paradontit - början till tandlossning.

På ml sin buccalt-mesialt finns spår efter inflammation, roten är helt blottlagd. Il,2 sin 
och II dex i maxilla har gått förlorade före döden, p.g.a. lepra.

Postkranialt:
7 vertebrae cervikales - välbevarade och normala
10 vertebrae thorakalis till större delen hela samt 2 skadade - normala, men en del 
ligamenta flava (forbening av ett ligament, ligamenta flava) 
inga vertebrae lumbales
scapula: dex relativt hel, sin saknar plana delen - leder normala
clavicula: båda relativt hela
costae: 13 ganska hela
radius: diafysbitar
ulna: sin prox
manis: sin mc 1 prox led trasig, 2 dist led trasig, 3, 4 - dex moc 1, samt 2 pha-

langer
femur: båda trasiga uppluckrade, fransiga
tibia: — ” — — ” —
humerus: större del av caput dex
coxae: liten bit med del av accetabulum

Åldersbedömning
Skallens suturer - sutura coronalis är sluten invändigt och likaså s 2, övriga suturer är 
synliga.
Utvändigt börjar sutura coronalis c3 suddas ut. S3, s4 är tydliga, likaså lambda. 
Skalltakets alla tre skikt finns representerade. Skelettet bedöms ha tillhört en individ i 
30-årsåldem.

Könsbedömning
Skallen: området över ögonbrynen är relativt plant, ögonhålornas kanter är tunna. 
Skelettet bedöms ha tillhört en kvinna. ”Cribra orbitalia” kan ses i båda ögonhålorna.
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Summary
This article describes the find of a skeleton bearing traces of leprosy. The woman was 
buried in the Late Roman Iron Age. This makes the find the earliest evidence of leprosy 
in Scandinavia. The authors also emphasise the importance of subjecting a find of this 
kind to thorough source critical appraisal and of reporting all aspects of the burial.
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Bronstjurama från Solberga by
— Unik fyndgrupp från romersk järnålder

av Monika Rasch

"Kimberna tillerkändes full beundran för den hjältemodiga striden vid 
den romerska kaste Ilbelägringen ... och avvaktade fördragets avslutande 
om ett fritt återtåg. Därefter svor man vid en tjur av brons."

Plutarch, Marius i kap 23.

Dessa rader får en mer påtaglig innebörd efter det sensationella fyndet av en liten 
djurfigur i brons på Öland försommaren 1991. Fyndet framkom vid avsökning med me- 
talldetektor på en åker vid Solberga by i Gräsgårds socken. Avsökningen företogs inom 
ramen för projektet ”Hotade skattfyndplatser i Kalmar län” och orsaken till att just den-

Fig 1. Djurfiguren till vänster påträffades försommaren 1991, medan figuren till höger hittades 
under en kalkstensflisa tillsammans med ben vid betgallring sommaren 1952. Foto Rolf Lind, 
KLM, 1992. The Animal figurine on the left was found in the early summer of 1991, while 
that on the right was found together with bones under a limestone slab in the summer of 1952.
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na åker avsöktes var att det tidigare hade påträffats en tjurfigur på platsen. Den nyfunna 
bronsfiguren avviker från den tidigare funna genom att förutom hom även ha en liten 
krona på bakhuvudet. Dessa små tjurfigurer är mycket ovanliga i norra Europa. Från 
Öland finns sammanlagt sex kända exemplar, samtliga unika. Av dessa är två tillverka
de av tunna bronsplåtar, medan de övriga är gjutna. En av de gjutna bör av utseendet att 
döma vara tillverkad i romarriket, medan de övriga troligen är tillverkade på ön. Förut
om de öländska exemplaren är bronstjurar endast kända från Fyn i Danmark (nio hela 
och sex fragment) och från norra Tyskland (tretton exemplar).
Platsen för de båda djurfigurerna vid Solberga by är p.g.a. den mörka jorden och den 
stora mängden ben och kalkstensflis sedan inventeringen 1975 registrerad som boplats. 
Hösten 1991 företogs en provundersökning för att utröna om bronstjuren kunde knytas 
till någon konstruktion. Undersökningen gav vid handen att en större stenpackning dol
de sig i åkem. För att nå större klarhet i stenpackningens karaktär avbanades ett ca 40 5 
30 m stort område. Efter rensning kunde olika konstruktioner urskiljas i stenpackningen. 
Bland annat framträdde en större eldstad, antydan till rester av stenskoning till brunn 
samt några stenrader, vilka tolkades som möjliga vägglinjer till hus. I och på stenpack
ningen påträffades mängder av djurben, ställvisa koncentrationer keramik och enstaka 
pärlor. På grund av svåra väderleksförhållanden fick undersökningen avbrytas i mitten 
av november och kommer inte att återupptagas förrän sommaren 1992.
Någon egentlig tolkning av fomlämningen som helhet kan ännu inte göras, eftersom 
undersökningen i skrivande stund ej är avslutad. En jämförelse med en fynsk fyndplats 
antyder att stenpackningen kan vara rester efter en boplats från romersk järnålder. På

Fig 2. Djurfiguren med "krona" är helt unik. Dess smäckra form påminner om ett hjortdjur. 
Foto Rolf Lind, KLM 1992. This is the only known animal figurine with a "crown". The 
slenderness of the figurine is reminiscent of a deer.
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den fynska platsen förekommer dock flera märkliga nedgrävningar, som indikerar offer. 
Bland annat finns här hundskelett i stenkista samt hela skelett av får och kalvar inom 
stolpsatta hägn.
Förhoppningsvis ger de kommande undersökningarna vid Solberga by svar på vilken 
funktion platsen har haft och en närmare datering av tjurfigurema. Tills vidare får vi 
glädja oss åt det hittills enda kända paret i Norden av denna märkliga fyndgrupp.

Summary
In 1950 a small bull figurine was found during agricultural work in a field south of the 
village Solberga in the southern part of Öland. The findspot was not registered until 
1976, when the National Board of Antiquites carried out a field survey. Because of the 
presence of a black earth large quantities of limestone and remains of animal bones, 
some parts of the field were registered as a settlement area.

During a metal-detector survey on Öland in the summer of 1991 the field was scan
ned and a second animal figurine of bronze was found. The find of a second bronze 
figurine was so remarkable that an excavation at the findspot was thought to be neces- 
sery. When the excavation started, there was no hope of finding any preserved features, 
since the findspot is situated on the land that has been cultivated for at least the hundred 
years. Therefore it was surprising when a stone paving appeared only 10 cm below the 
ground surface.

The stone paving was first interpreted as the covering of a grave, but when the whole 
area was cleared, a hearth, a well and fragments of walls were revealed in the stone 
paving and this together with the large amount of animal bones indicates that the field 
concealed a settlement probably dating from Early Iron Age.

The subsequent excavation confirmed this assumption. The cultural layer contained 
finds of pottery, beads, parts of combs, a dress-pin, two brooches, a netting-pin and a 
scythe. Small concentrations of iron ochre and bronze slag suggest that iron making and 
bronze- casting also occured at the site.
Unfortunately no wall was complete and because of the hard ground surface not a single 
posthole was dug down into the ground. Instead the upright posts were probably suppor
ted by one horizontal limestone flag and two or more upright limestone flags. This ma
kes it difficult to trace the size and direction of the buildings which once stood in this 
area.

The finds which can be dated more precisely place at least this part of the settlement 
in the Late Roman Iron Age and the first half of the Migration Period. This dating cor
responds very well with finds of bull figurines from a settlement at Lundsgård in Den
mark and a settlement at Berlin-Schönberg in Germany.

Litteratur
Thrane, H. 1989. Bovidenstatuetten von Fünen. I Frühmittelalterliche studien, Jahrbuch des 

Institut Frümittelalterforschung der Universität Münster Band 23. Red. K. Flauck.
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Kvantitativ analys av fosfatdata
av OlaKyhlberg

Fosfatanalysen utvecklades och introducerades i arkeologin av Olof Arrhenius på 
1930-talet, (O. Arrhenius 1931, 1935, 1938). Metoden att spåra äldre och förhistorisk 
bosättning har nu tillämpats, reviderats och förnyats under mer än ett halvsekel. Fram
för allt har en naturvetenskaplig källkritik bedrivits medan den arkeologiska frågeställ
ningen mer har ägnat sitt intresse åt tolkningar. Markkemin har dominerat över de arkeo
logiska teori- och metodfrågoma.

En mycket god presentation och översikt över metodens lärdomshistoria, teoribild
ning och olika metoder har nyligen publicerats av Birgit Arrhenius (1990). Man kan 
idag konstatera att det ibland tycks föreligga en misstro till fosfatanalysens möjligheter. 
Särskilt syns detta inom den verksamhet författaren företräder i hög grad vara betingat 
av det höga arbetstempot och behovet av snabba och klara besked för en effektiv ären
dehandläggning.

Mer konkret tycks osäkerhet råda inom följande områden:

• inkorporering av statistisk metod i arkeologisk kvantitativ teori
• infogande av fosfatdata i den arkeologiska forskningsproceduren
• slutledning utifrån enstaka observationer och variationsmonster

Arkeologin balanserar som vetenskap inom humaniora på randen till såväl natur- och 
samhällsvetenskaperna som till matematiken och statistiken. I förhållande till inte minst 
naturvetenskaperna har arkeologin en låg profil. Förklaringen är historisk men också 
beroende på ”de andra” vetenskapernas fastare regelverk och terminologi samt auktori
tativa position i lärdomshistorien och vetenskapssamhället. I anslutning till statistikäm
net har arkeologin haft svårt att hävda en egen kvantitativ teori med egna förutsättning
ar, bl.a. beroende på de låga numerären (jfr Malmer 1981). Detta har berörts och exem
plifierats av Malmer i samband med forskning kring solidimynten och guldbrakteatema 
(Malmer 1977).

I utkanten av fysikämnet, t.ex. inom området 14C, har arkeologin forskningshistoriskt 
haft svårt att hävda den arkeologiska utvärderingens betydelse jämförd med fysikens 
källkritik på provbehandling och räkningsprocedurer. Detta trots att 14C-provet ur fy
sisk aspekt endast daterar sig självt samtidigt med att det ur arkeologisk synpunkt för
väntas besvara kontextuella frågor inom ramen för en arkeologisk teori.

Inom området fosfatdata har de laborativa frågorna ventilerats mer än t.ex. den kvan
titativa analysen. I ivem över förbättrad provbehandling och nya metoder finns en risk 
att bortse från att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Som kommer att framgå 
kan brister i den kvantitativa analysen nivellera effekten av i och för sig stringent prov- 
behandling.
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Föreliggande studie skall belysa ett antal arkeologiska metodfrågor förknippade med 
den kvantitativa utvärderingen av fosfatdata, såsom innebörden av kvalitet kontra kvan
titet, av absoluta tal kontra variation och spridning, och av statistik visavi arkeologisk 
kvantitativ teori och metod.

Kvalitet - kvantitet

Fosfatprover måste dokumenteras, d.v.s. bestämmas till läge och P° (fosfatgrader), be
skrivas och förklaras inom ramen för en arkeologisk kvantitativ teori, därpå analyseras 
med statistisk metod och slutligen tolkas kontextuellt.

I sin på samma gång teoretiska som metodiska översikt över fosfatmetoden som hjälp
medel vid bebyggelseanalys gör Birgit Arrhenius en grundlig utredning av kvalitets- och 
kvantitetsbegreppen inom fosfatanalysen, ett klarläggande av stort värde (Arrhenius 
1990).

Spottesten är kvalitativ. Det dokumentära steget leder till en beskrivning i fem katego
rier, betecknade med I, II, III, IV och V (I. Österholm & S. Österholm 1982). Dessa be
stäms okulärt och kan närmast jämföras med namn på en nominalskala. Vid en kartredo
visning av den mmsliga strukturen omvandlas informationen till bild, vilken är det direkta 
underlaget för tolkningen (jfr Arrhenius 1990, fig. 7 efter Österholm). Den relevanta gra
fiska presentationen av spottesten är stapeldiagrammet. De fem kategorierna bildar en 
diskret variabel. Inom ramen för spot test utgör hela kartbilden av ett fosfatobjekt en 
motsvarighet till den arkeologiska typen. De fem kategorierna är jämförbara med typo- 
logiska element. Eftersom variablerna endast är fem har deras inbördes mmsliga samva- 
riation begränsad betydelse. I ett exempel, stenåldersboplatsema från Jakobs och Ajvi- 
de i Eksta socken på Gotland (Arrhenius 1990 efter Österholm 1989, fig. 38), är det tyd
ligt hur strandlinjerna faktiskt kan separeras med stöd av endast två av kategorierna (jfr 
övriga exempel hos Österholm 1989, s. 49,50,76, 129,143,146, 152, 153 och 161). 
Citronsyremetodemas prover bildar en kontinuerlig variabel. Frekvensfördelningen av 
prover från en lokal bildar den arkeologiska typen och de klasser som operativt konstru
eras för analysen dess typologiska element. De tillämpade skalorna är intervall- och 
kvotskalan.

Absoluta tal

En fråga, som sysselsatt forskarna, är den om innebörden och betydelsen av rumsligt 
isolerade, enstaka höga fosfatvärden.

Härvidlag har Roger Blidmo (Blidmo 1984, s. 23) intagit en fast position: ”Jag häv
dar därför kategoriskt att samtliga förhöjda fosfatvärden och då även de extrema, i såväl 
enskilt sammanhang som gmppvist förekommande, alltid skall beaktas och kontrolle
ras. Först sedan denna allmänna regel accepterats kan vi börja bruka metoden veten
skapligt.”... ”Denna tes anvisar metodens i övrigt fåtaliga kvalitativa egenskaper.”

Blidmo uppfattar de s.k. extrema värdena som indikatorer av kvalitativ art utanför det 
kvantitativa sammanhang som han betecknar som ”kollektivt”. Förhöjda är enligt ho
nom de fosfatvärden som är högre än ”den naturliga markfosfatens medelvärde” (Blid-

78 Kvantitativ analys...



mo 1984, s. 19).
Uppenbarligen avses med begreppet extrema vissa höga, absoluta tal relaterat till 

allmän kännedom om fosfatvärden (i Sverige?). Ur ett riksperspektiv är fosfatvärden på 
ett par till flera hundra P-grader extremt höga. Men det är också klart, att om man, som 
Blidmo anger, utgår från en lokal fosfatnivå av naturliga fosfater, så kan 21 P° per 
definition vara ett förhöjt värde och 40 P° i sammanhanget ett extremt värde.

Men det är principiellt helt fel att enstaka observationer inom en kartering skulle ges 
ett särskilt egenvärde (jfr Blidmo 1984, s. 23) än andra i samma stickprov, alldeles 
oavsett den absoluta nivån. Extrema är de värden i ett stickprov som befinner sig ytterst 
i frekvensfördelningen och som, nota bene, bildar såväl övre som undre avslutning av 
kurvan. Utifrån de kvantitativa synsättet kan inte de översta observationerna särbehand
las framför de understa. Väsentligare är stickprovets fördelningskurvas utseende och 
den rumsliga variationsstrukturen. Istället för ett kvalifierande förhållningssätt måste 
man anlägga en kvantitativ helhetssyn och särskilt analysera variation och rumsliga 
variationsmonster oavsett stickprovets absoluta fosfatnivå.

Variation

Den amerikanske antropologen A. L. Kroeber skrev 1919 en artikel som få har läst men 
många - oftast felaktigt - citerar, betitlad ”Order in changes of fashion” (Kroeber / 
1919/1952). Det finns väl få modejournalister som inte tror sig ha hört någonstans ifrån, 
att kjollängd skulle vara styrd av samhällets konjunkturer: svaga konjunkturer - långa 
kjolar och vice versa.

Detta är en myt och missuppfattning, som får en viss ironi om man betänker att källan 
är en artikel på ungefär fyra sidor. Efter ett forskningsuppehåll fullföljde Kroeber till
sammans med M. J. Richardson sin undersökning till att omfatta modet under perioden 
1787 till 1936. Deras artikel publicerades 1940 och senare 1952 i en gemensam volym 
med den signifikativa titeln ”The Nature of Culture” (Kroeber & Richardson 1952, s. 
358-372).

Innebörden av deras teori och forskningsresultat var entydig om dock mångfaldig. För 
tider av oro och instabilitet kunde Kroeber och Richardson visa hur modet avspeglade 
detta med kraftigt ökad variation. Två fenomen klarlades. Det ena var den långsamma, 
sekellånga, cykeln av förändringar. Den andra var de snabbare variationerna inom en 
kortare tidsram. Kroeber och Richardson fastslog aldrig någon absolut, kvalitativ, san
ning. De kunde tvärtom konstatera att också kulturen innehåller en variation som kan 
jämföras med vågrörelsen, pulsen eller växelverkan i naturen (”The Nature of Cultu
re”!).

Det sekellånga cykliska förloppet av förändringar har sin arkeologiska reflex i den 
montelianska typologin. När Mats P. Malmer tillförde sin innovation av den typologiska 
metoden på 1950- och 1960-talen hölls variationsbegreppet utanför. Malmer definiera
de de primära likheterna inom sakforskningen: fysisk, korologisk och fyndassociatio
nens likhet (1963, s. 15) Till Malmers grundteori av kvalitativa begrepp kan fogas det 
kvantitativa likhetsbegreppet, den processuella likheten som bland annat innefattar fe
nomenet variation/spridning (jfr Kyhlberg 1986).
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Den kvantitativa materialbehandlingen

Statistisk analys utförs i enlighet med statistikens lagar oavsett källmaterialets ursprung 
och egenskaper. En arkeologisk analys som genomförs med anlitande av statistiska me
toder måste likafullt utgå från arkeologisk källanalys och uttryckas i arkeologiska termer.

Inom statistiken förutsätter varje urval - sampling - en kunskap om den population 
urvalet görs ifrån. Inom arkeologin är, omvänt, ett av de primära målen att via urvalet 
kunna definiera egenskaper hos populationema.

Detta är relationerna mellan de arkeologiska fynden och den kontextuella tolkningen. 
Arkeologisk teori innefattar en operativ, preliminär, bild av populationen.

I många fall kan ackumulationen av fosfater i marken vara följden av ett flertal åtskil
da aktiviteter vid olika tillfällen. Den arkeologiska fosfatanalysen baseras därvid på en 
diakron population och kontext. Kunskapsförutsättningar måste styra valet av kvantita
tiv/statistisk analysmetod. En stor del av arkeologernas metodproblem utgår från brister 
i kunskap om fosfatobjektet/-populationen, dess modalitet, variationsmonster osv. Av 
allt överskyggande betydelse är variationen i ett stickprov, t.ex. dess statistiska sprid
ning.

Fundamentala statistiska beräkningar är centralvärdena och spridningsmåtten. Cen
tralvärden är median, medelvärde och typvärde. Spridningsmått är standard- och kvar- 
tilavvikelserna.

Medianen är den observation som befinner sig mitt på ordinalskalan, ’’det mittersta 
provet”, som har lika många observationer till höger som till vänster om sig. Om prover
na är 49 är medianen värdet av prov nummer 25 i storleksordning. Om proverna är 50 
ligger medianen på värdet mellan prov nummer 25 och 26 (50x 0,5+0,5=25,5).

Medelvärdet är istället ”summan av samtliga värden dividerat med antalet observa
tioner/prover”.

I det förra fallet innebär det att effekten av extremvärdena nivelleras, i det senare ges 
de sin fulla vikt. En liknande skillnad föreligger mellan kvartilavvikelsen och standard
avvikelsen (för beräkningsformler se t.ex. Byström 1980, s. 124 ff.). Medianen och 
kvartilavvikelsen har ett samband liksom medelvärdet och standardavvikelsen.

Inom ramen för en arkeologisk kvantitativ teori innebär dessa olikheter att medelvär
de och standardavvikelse inte skall tillämpas då det arkeologiska/fosfatobjektet inte är 
definierat, då kort sagt populationens egenskaper inte är kända, eftersom kraftiga avvi
kelser kan vara tecken på komplexitet.

Varje fosfatsampel är i grunden en ostrukturerad datamängd. Uppordningen sker frek- 
ventativt via upprättandet av en frekvenskurva/-fördelning, vilken terminologiskt utgör 
typ. Frekvensfördelningens typologiska element är inte dess enskilda observationer, utan 
bl.a. grupper av observationer, d.v.s. klasser (se tabell 1).

I detta moment görs ofta ett källkritiskt misstag. Det är vanligt att man på en fosfatför
delning applicerar en till synes rationell klassindelning, mekaniskt baserad på skenbart 
jämna tal i decimalsystemet, t.ex. 0-25 P°, 26-50 P°, etc. Svagheten i detta har Blidmo 
påpekat:

”En frekvensfördelning av detta slag, d.v.s. med klasser som inte avgränsats på gmndval 
av den verkliga frekvensfördelningen, bör helst undvikas inom arkeologin” (Blidmo 1984, 
s. 56). Man kan därtill foga, att en schabloniserad klassindelning nästan alltid är princi
piellt fel. Blidmos formulering är dock inte adekvat. Med uttrycket ”verklig frekvens
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fördelning” ovan avses egentligen något annat, nämligen fördelningens kvantitativa egen
skaper, variation och spridning.

En mekanisk klass-schablon kan i de flesta fall komma att sönderdela och fragmen
tera befintlig infonnation och en existerande struktur. Varje klassindelning skall ut
trycka hela samplets eller frekvensfördelningens egenskaper, t.ex. utifrån central- och 
spridningsmått.

Medianen kan översiktligt jämföras med en klassmitt, men representerande hela 
samplet. Följaktligen kan en klassindelning appliceras utifrån medianen, placerad som 
klassmitt i den centrala klassen. Därifrån kan klasserna läggas ut i vardera riktningen, så 
att hela frekvensfördelningen infogas. Betydelsen av detta förfarande skall exemplifieras 
nedan.

Kvartilavvikelsen utgör halva avståndet mellan första och tredje kvartilen (jfr By
ström 1980, s. 120 ff.). Den första kvartilen är det variabelvärde som till vänster om sig 
har 25 % av observationerna, den tredje den som till vänster om sig har 75 %. Liksom 
medianen utgår man alltså från observationerna ordnade i storleksordning. Kvartilavvi
kelsen är ett adekvat mått att tillämpa som klassbredd. Man kan därför utgå från kvar
tilavvikelsen som klassbredd kring medianen i den centrala klassen.

Som en redovisning av fosfatmaterialens potential skall denna grundläggande metod 
tillämpas på tre arkeologiska källmaterial.

Tre tillämpningsexempel
Norrländsk ödegård

Hela detta material har vänligen ställts till mitt förfogande av Anders Wepsäläinen, som 
själv upprättat åtta kartor, diagram och tabeller. Av dessa skall fem återges här. Det ma
terial som här kan redovisas tillkom i pedagogiskt syfte och som en metodstudie inom 
ramen för seminarieverksamhet vid Stockholms universitets arkeologiska institution.

Figur 1 innehåller de allmänna topografiska uppgifterna. Nivåkurvomaärupprättade 
med 25 crmsekvidistans.Etträtvinkligtkoordinatnätharutgjortbasförprovtagningama.

Figur 2 redovisar resultatet av fosfatprovtagningama i form av svarta prickar motsva
rande fyra grupper eller klasser. Dessa har applicerats schablonmässigt och med stöd av 
”jämna tal” i decimalsystemet. Den egentligen kontinuerliga variabeln omformas häri
genom snarast till diskret, mycket lik spot-testens kategorier I-V. Källmaterialet ”kvali
ficeras” och görs mer bildmässigt. Figuren avser just att illustrera effekten av denna 
manipulation och begreppsglidning.

I figur 2 har första steget tagits mot en kvantitativ analys. De 198 provema/observa- 
tionema har efter uppordning vägts mot varandra. Eftersom det arkeologiska objektet 
kunde antas omfatta en, kontinuerlig, bosättning beräknades medelvärdet. Frekvensför
delningen av värden har rumsligt redovisats som två hundradelar, åtskilda av medelvär
det. Frågan om den grafiska formen, den isaritmiska kurvan, spelar en underordnad roll. 
Valet av prickar eller som här yttäckande strukturer har främst perceptionell betydelse.

I nästa steg, figur 4, har medelvärdet behållits som klassgräns, eftersom detta var det 
första steget med de två huvudklassema enligt figur 3. Halva medelvärdet har använts 
som klassbredd, d.v.s. 18 P°. En mindre inadvertens föreligger i och med att samma
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Fig 1. Norrländsk 
ödegårdsanläggning. 
Topografiska data. 
Analysteckning av 
A. Wepsäläinen. 

Topography of early 
medieval site in northern 
Sweden.

10 to 30 -g

Fig 2. Samma som figur 1. 
Fosfatvärden redovisade 
traditionellt med 
schabloniserad klassindel
ning och punktsymboler. 
Analysteckning av 
A. Wepsäläinen.
The same site as infig l. 
The phosphate values 
presented in a traditional 
way

is 3g iff—5tr to lio W

Fig 3. Samma som 
föregående. 
Fosfatfördelningen 
redovisad som två 
huvudklasser med det 
aritmetiska medelvärdet 
som klassgräns. 
Analysteckning av 
A. Wepsäläinen.
The same site as above. 
Phosphate frequency 
distribution divided into 
two classes on the basis 
of the mean value.
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Fig 4. Samma som 
föregående. Fosfat
fördelningen klass- 
indelad med medelvär
det, 36 P°, som klass
gräns och halva medel
värdet som klassbredd. 
Analysteckning av 
A. Wepsäläinen.
The same site as above. 
Phosphate frequency 
distribution divided into 
classes. Dividing line = 
mean value. Class size = 
x:2.

Fig 5. Samma som 
föregående. Klasstrukturen 
förskjuten 9 P°, så att 
medelvärdet 36°, istället för 
att vara klassgräns, agerar 
klassmitt. Klassbredd 18 P°, 
d.v.s. halva medelvärdet. 
Analysteckning av 
A. Wepsäläinen.
The same site as above. 
Class division moved 9 
degrees so that the mean 
value (36P) does not form 
the class dividing line but 
the centre of the class.

värde tillåtits bilda såväl övre som undre klassgräns i angränsande klasser. Riktigare 
hade varit en klasstruktur enligt följande: 0-17,18-35,36-53, etc. Detta har emellertid 
föga betydelse i sammanhanget, som är att i figur 5, som enda åtgärd, låta medelvärdet 
på 36 P° förskjutas från att ha varit klassgräns i det första fallet till att agera klassmitt i 
det senare.

I figur 5 har därmed samma struktur förskjutits 9 P° i sidled. Den rumsliga effekten av 
denna skenbart minimala justering är anmärkningsvärt stor. Dels framträder nya koro- 
logiska strukturer, tidigare inte skönjbara, dels blir det uppenbart hur underordnade de 
absoluta talen är i förhållande till informationen i en samlad frekvensfördelning. I figur 
5 framträder som ett specifikt drag klasserna på låga nivåer som bärare av väsentlig 
korologisk information.
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Fig. 6.
Stenålderslokalen 

Lundby-Ålläng, Husby- 
Rekame socken, Söderman

land. Arkeologisk förundersök
ning av Eva Olsson (Olsson 1984). 

Isaritmisk karta av Blidmo 1984, 
baserad på medelvärde och 

standardavvikelse.
The Stone Age settlement of Lundby-Ålläng, 

Husby Rekarne parish, Södermanland. 
Isarithmic presentation based on the mean value 

and standard deviation of the combined A and B 
samples (Blidmo 1984; procedure described in 

the text).

Stenålderslokalen Lundby-Ålläng, Husby-Rekarne socken, Södermanland 
(Olsson 1984; Blidmo 1984)
I sin källkritiska studie av fosfatmetoden och vissa fosfatkarteringar har Blidmo särskilt 
tagit upp detta material till granskning. Hans granskning har haft betydelse för utveck
lingen inom fosfatområdet. Med tidens perspektiv kan man emellertid konstatera att 
också Blidmo gör sig skyldig till misstag av metodisk och principiell natur.

Blidmo diskuterar helt riktigt frågan om provtagning på två nivåer, A och B, och visar 
att detta tillvägagångssätt (prospekterande syfte före arkeologisk undersökning) varit 
betydelselöst, eftersom bägge proverna representerar samma bosättningsfas. Blidmo vi
sar översiktligt att de två frekvensfördelningama av A- och B-prover sinsemellan är så 
lika att de inte kan åtskiljas (som stickprov märk väl!). Han drar då slutsatsen att man 
för varje provpunkt kan välja det högsta värdet och därigenom skapa en ny, artificiell, 
frekvensfördelning. (Blidmo 1984, s. 43 ff.).

Eftersom detta har stort principiellt intresse skall påpekas, att ett val av ”högre vär
den” i sig är en subjektiv handling, baserad på en teori om ett företräde för förhöjda
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x x svarta punkter = klass 78,5-107,5 P°
□ x kvadrater = klasser upp till 194,8 P°

schackrutiga cirklar = klasser upp till 282,1 P°
® romber = värden över 282,2 P°.

Riming Y. S alenstam. The same archaeological site as in 
fig. 6. Quantitative analysis based on the median (93P ) and 

the quartile deviation (29.1 P ). Procedure described in the text, 
no symbol = classes up to 78.4P black dots = class 78.5 - 107.5P - 

squares = classes up to 194.8P checked circles = classes up to 282.1 P 
rhombs = values above 282.2P.

värden, d.v.s. ett positivistiskt och kvalitativt synsätt (se ovan). Effekten blir den att 
ingen av frekvensfördelningama blir intakt för att studera inre variationsmonster och 
spridning och att de lägre värdena systematiskt utrotas. Enligt vad vi sett i exemplet med 
den norrländska gårdsanläggningen har också de lägsta klasserna viktig korologisk in
formation.

Blidmos analys av Lundby-Ålläng-lokalen baseras på medelvärde och standardavvi
kelse. Åter kan man med tidens perspektiv se att en stenålderslokal som Lundby-Ålläng 
horisontellt representerar en stor yta av aktiviteter med stor tidsomfattning. Boplatsytan 
innefattar således ett flertal visten och bosättningar och utgör som källmaterial närmast 
ett ackumulerat fynd. Flera separata fosfatobjekt har smält samman till ett och därvid är 
medianen och kvartilavvikelsen att föredra.

Utan anspråk på sådan yttre elegans som en isaritmisk bild besitter (figur 6) redovisas 
i figur 7 en komparativ kvantitativ analys av enbart Lundby-Ållängs B-prover. Efter 
beräkning av medianen på 93 P° och kvartilavvikelsen på 29,1 P° har klasserna tillkom
mit enligt ovan angiven metod med medianen i centmm och kvartilavvikelsen som klass
bredd. Hela B-materialet omspänner värden mellan 33 och 596 P°. Totalt bildades 20
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klasser, varav endast tre nedanför den centrala klassen. Därav framgår att fördelningen 
i sin helhet är uttalat negativt snedfördelad (jfr Tabell 1). Efter granskning och utprov- 
ning kunde en optimal information erhållas genom en gruppering av klasserna. De tre 
understa upp till 78,4 P° samlades till en grupp utan särskild symbol, endast med en 
kryssmarkering för provpunkten. Den följande, centrala klassen mellan 78,5 och 107,5 
P° har behållits separat och markerats med fylld cirkel. De tre följande klasserna har 
gmpperats tillsammans med en kvadrat som symbol. Nästa följande tre klasser har ock
så gmpperats med schackrutig cirkel som symbol. Värden över 282,2 P° har markerats 
med romb.

Blidmos gränsvärden enligt figur 7 ligger på, respektive, 41, 106, 171,236, 366 och 
496 P°. Närmaste jämförelse ligger på klassgränserna 49,3—4,107,5-6,165,7-8,223,9- 
224,0,369,4—5 och 485,8-9. Endast Blidmos huvudavgränsning på 106 P° har alltså en 
nära parallell i den alternativa beräkningsmetoden.

Lyndby-lokalen uppvisar ett heterogent rumsligt mönster, något som också Blidmos 
kvantitativa metod har fångat i stora drag. Av figur 7 framgår som en nyhet hur olika 
aktivitetsytor manifesteras genom olika grupper av fosfatklasser. Det är också tydligt att 
även de lägsta nivåerna bär på viktig korologisk information, medan de lågfrekventa 
högsta värdena har en synbarligen begränsad betydelse. Jämförelsen mellan figur 6 och 
7 har metodiskt intresse. I figur 7 kan i stora drag fyra koncentrationer urskiljas. Kon
centrationen kring Y 38201-38203-4 är knappast synlig i figur 6. Generellt har de lägre 
värdenas potential synbarligen nivellerats genom Blidmos metod att välja ut de högre 
värdena. Det är således tydligt, att valet av redovisningsform också är underordnad 
frågan om valet av kvantitativa variabler och analysmetod. Varje fosfatfördelning ba
lanserar sin egen information mycket exakt.

Björkö by, Adelsö socken, Uppland (Holmquist 1982)
Lena Holmquist-Olausson har som ett led i sitt avhandlingsarbete genomfört och publi
cerat en fosfatkartering av området non om Björkö by (figur 8). Analysområdet täcktes 
in av 198 provpunkter med värden mellan 27 och 620 P°. Medianen befinner sig på 
164,0 P°. Kvartilavvikelsen är 69,5 P°. Frekvenskurvan är tydligt negativt snedförde
lad. Spridningen, d.v.s. standardavvikelsens procentuella andel av medelvärdet, är 64,1 %, 
d.v.s. ganska stor (jfr tabell 1). Klassindelningen omfattar tio klasser, som grupperades 
enligt följande för att ge optimal information.

Värden upp till 129,2 P° har markerats med kvadrat. De två följande klasserna med 
värden upp till 268,2 P° redovisas endast med en kryssmarkering. De därnäst följande 
fem klasserna har markerats med en fylld cirkel.

Som ett redskap för att beskriva det numeriska materialet och dess mmsliga samvari- 
ation är denna klasstmktur distinkt och informativ. Kartbilden ger en särskild möjlighet 
att källkritiskt värdera fosfatdata med stöd av de gamla gränserna mellan ägor och bruk- 
ningsmarker. Kartan berättar om ett äldre brukningsskede. Gränsen mellan åker och äng 
är till en del parallell med fosfatgränsen på 129,2 P°. Samtidigt visar avvikelsen närmast 
byn att åkermarken där expanderat ut över äldre betesmark. Intressant är kanske fram
för allt upptäckten av den höga precision med vilken fosfatklassema ansluter till områ- 
desgränsema. I själva verket visar fosfatgränsen N och O om Björkö by var en gärdes-
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Fig 8. Björkö by, Adelsö socken, Uppland (Holmquist 1982). Kvantitativ analys utgående från 
medianen, 164,0 P°, och kvartilavvikelsen, 69,5 P° (beskrivs i texten). 
Klassindelning/gruppering enligt följande:
kvadrat = klasser med värden upp till 129,2 P° utan symbol = klasser upp till 268,2 P° 
svarta punkter = värden över 268,3 P°. Ritning Y. Salenstam.
The village of Björkö, Adelsö parish, Uppland (Holmquist 1982). Quantitative analysis based 
on the median (164,OP ) and the quartile deviation (69,5P ). Procedure described in the text, 
squares = classes up to 129,2P no symbol = classes up to 268,2P 
black dotes = values above 268,3P.
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gård tidigare legat! Kartan ger återigen entydigt vid handen att absoluta tal inte är till
närmelsevis så intressanta som de rumsliga och frekventativa variationsmönstren. Åter 
framträder i kartan viktig information förmedlad av de lägsta fosfatklassema. Tolkning
en bör vara den, att de högre fosfatklasserna berättar om byns gödsling, men frågan 
måste också ställas humvida inte ackumulationen av fosfater i området söder om Grinds- 
backa-impedimentet skulle kunna representera en förhistorisk bosättning. Detta före
slås av Holmquist-01ausson(1982, s. 17-19).

Sammanfattning
• varken s.k. förhöjda värden eller absoluta tal har ett signifikant informations

värde
• störst betydelse har det samlade stickprovet som analyseras med stöd av cen

tralvärde och spridningsmått m.fl.
• rumsliga variationsmonster innehåller viktig information också hos de lägsta 

klasserna ifördelningen
• i samvariationen mellan värdena i de olika klasserna ligger den kvalitativa 

information som skall tillämpas för den arkeologiska tolkningen.

Urval och representativitet

En fråga som de tre exemplen ovan aktualiserat och som främst diskuterats av Blid- 
mo är den om provernas representativitet (Blidmo 1982, 1984). Liksom ett mynt i en 
arkeologisk kontext primärt endast daterar sin egen tillverkning så är giltigheten av 
ett fosfatprov i sig mycket begränsad. Rumsligt görs automatiskt antagandet, att prov
värdet representerar halva sträckan till närmast angränsande prov. Det är bland an
nat därför klart, att just avståndet mellan proven har betydelse (Blidmo 1984, s. 23 
ff.). Därmed har ändå inget sagts om vare sig provets vertikala representativitet el
ler representativitet i relation till det karterade arkeologiska objektet.

Generellt innebär det, inom ramen för arkeologisk kvantitativ teori, att grunden för 
en analys blir svagare ju glesare provpunktema är, och ju färre observationerna, i 
förhållande till rumslig omfattning, intensitet osv. hos det arkeologiska objektet.

Diskreta variabler, som spot-testens kategorier I-V, är i ännu högre grad problema
tiska att generalisera rumsligt. Två utgångspunkter är aktuella. Den ena är att det ar
keologiska objektet inte är synligt ovan mark eller närmare känt. Fosfatkarteringen 
är därvid vad Blidmo betecknar som rekognoscerende (1984, s. 23) och ingår i prak
tiken ofta i en arkeologisk utredning. Den andra utgångspunkten är att det arkeolo
giska objektet är känt, t.ex. en husgmnd under utgrävning, som fosfatkarteras på mer 
empirisk basis, t.ex. för att söka fastställa de olika utrymmenas ursprungliga funktio
ner. Detta betecknas av Blidmo som en deskriptiv metod (1984, s. 23).

Statistiken känner slumpmässiga och icke slumpmässiga urval. Bland slumpmässiga 
återfinns OSU, d.v.s. obundet slumpmässigt urval som genomförs med stöd av slump-
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tal, stratifierat urval som indelar en population i undergrupper, systematiskt urval som 
genomförs lineart t.ex. genom att var tionde observation väljs ut, samt klusterurval. 
Som exempel på icke slumpmässigt är kvoturvalet (jfr t.ex. Byström 1980, s. 236 
ff.).

I samband med fosfatkaiteringar skulle de flesta metoderna kunna tillämpas. OSU 
förutsätter att materialet är uppordnat, t.ex. inom ett koordinatsystem. Detta gäller 
också det systematiska urvalet. Ett kvoturval kunde förekomma t.ex. på Lundby-lo- 
kalen om man särskiljer de olika bosättningsarealema etc.

Det är egentligen frågan om provernas mmsliga representativitet som definitivt om
intetgör användningen av enstaka höga fosfatvärden, tagna osystematiskt i terrängen.

Det rätvinkliga koordinatnätet som bas för en fosfatprovtagning är inte i sig något 
mått på samplingsnivån (därtill måste man också känna det arkeologiska objektet) 
utan en stabiliserande konstant för den rumsliga generaliseringen.

Ett rätvinkligt koordinatnät erbjuder möjligheten att placera proverna på en rumslig 
ordinalskala i två varandra korsande riktningar.

Det är här viktigt att förstå att det formella urvalsmomentet vad gäller fosfater inte 
per definition ligger i koordinatnätet, i någon mån däremot i valet av rastertäthet, men 
framför allt först i följande led.

Detta innebär att fosfatkarteringsmetoden skiljer sig från betingelserna fór ”vanlig’ 
arkeologi, därigenom att ett material av fosfatprover, tagna enligt gängse statistisk ur
valsprincip inom ett rätvinkligt koordinatnät (med den i förhållande till det arkeolo
giska objektet adekvata rastertätheten), kan utgöra en representativ statistisk popula
tion!

Det öppnar möjligheterna för en regelrätt sampling, antingen enligt obundet slump
mässigt eller systematiskt urval, något som inte har prövats i någon större omfatt
ning.

Koordinatnätet skall täcka hela den yta som det arkeologiska objektet omfattar. 
Detta var en av Blidmos anmärkningar mot karteringen av stenålderslokalen i Lund- 
by-Ålläng (1984, s. 46). Nästa steg är att bestämma avståndet mellan provpunktema. 
Detta kan endast göras empiriskt och utifrån erfarenheterna från skilda anläggnings- 
och boplatstyper. Detta moment är i föreliggande fall ingen resursfråga utan enbart 
en kvantitativt teoretisk fråga. Valet av observationernas antal och placering inom ko
ordinatnätet är själva det statistiska samplingsmomentet. Med erfarenhet från boplats
undersökningar finns skäl att utgå från ett koordinatnät med rutor på en eller två kva
dratmeter, så att också smärre anläggningar inte försvinner.

Om en boplatsyta omfattar 200 x 200 meter, totalt 40 000 m2, och koordinatnätet 
har rutor på 2 m2, finns möjlighet att göra 10 000 fosfatobservationer. Om urvalet 
läggs på nivån 5 % innebär det 500 provpunkter som skall samplas, antingen genom 
OSU eller systematiskt urval. Det senare innebär en risk eftersom anläggningar kan 
ligga på jämna avstånd från varandra och det kan råka sammanfalla med urvalet, 
t.ex. var femte koordinatpunkt osv.

Som en illustration, fast efterrationalisering, skall Holmquist-Olaussons fosfatkar
tering vid Björkö by utnyttjas (se tabell 1). Den ursprungliga fosfatanalysen omfat
tade 198 prover inom ett område av ungefär 115 000 m2. Provintervall var 25 me

ter (Holmquist 1982, s. 16-18).

Kvantitativ analys... 89



Urvalet enligt OSU genomfördes med stöd av slumptalstabell (Byström 1980, s. 
276), 25 prover togs ut i vardera riktningen, tillsammans täckande ca 25 %. Konse
kvensen redovisas i tabell 1 och i figur 9—10 nedan, i vilket sammanhang detta kom
mer att presenteras närmare.

En iakttagelse av intresse kunde göras redan i valet av nivå. De första 25 prover
na visade sig som frekvensfördelning vara tillräckligt jämfört med hela materialet, 
men otillräckligt ur rumslig synpunkt, d.v.s. 13 % i ett rutnät med 25-metersintervall. 
Man kan slå fast, att ca 1/3 av de 198 proverna kunde ha givit samma information 
utifrån den relativt låga precisionsgrad som ett 25-meters intervall innebär. Häri lig
ger ingen kritik, eftersom karteringen både hade ett makro- och ett mikroperspektiv. 
Erfarenheten från detta är emellertid av betydelse. Det föreligger ett motsatt förhål
lande mellan behov av samplingsnivå och intervall mellan koordinatpunktema. Skälet 
för detta är att intervallet bildar en ”det möjligas gräns” som inte kan kompenseras 
för genom flera prover. Ett för glest mtnät kan alltså ge större negativ effekt på in
formationsutbytet än ett minskat antal prover.

Den kvantitativa typen och de typologiska elementen

Inom den kvantitativa teorin är frekvenskurvan en typ och dess olika egenskaper 
och variabler de typologiska elementen. I tabell 1 har ett antal primära kvantitativa 
typologiska element förtecknats tillsammans med andra, sekundära etc. Till den för
sta gruppen, antal observationer (N), variationsområde och variationsvidd (R) skall 
också klassindelningen föras. Primära element är också centralmåtten, medan kvartil- 
och standardavvikelserna, spridningskoefficienten och Bowley’s coefficient of skew
ness är mer komplexa (jfr Yeomans 1968, s. 117). För föreliggande studie har där
till operativt konstruerats ett par koefficienter.

Den första utgörs av kvartilavvikelsens procentuella andel av variationsvidden. 
Den andra relaterar proportionerna mellan variationsvidden och kvartilavvikelsen pro
centuellt till antalet observationer.

Plotdiagrammen, figur 9-10, har till uppgift att i den flerdimensionella formen re
dovisa potentialen hos det källmaterial som fosfatfördelningama utgör. Presentatio
nerna avser att illustrera begreppet variation och de integrerade kvalitativa momen
ten i den kvantitativa analysen.

Diagrammen har också till uppgift att s.a.s. diskriminera, d.v.s. separera och struk
turera koefficienternas värden. Häri ligger samtidigt ett mått av källkritik och en 
möjlighet till kontroll.

I figur 9 har den gängse spridningskoefficienten plottats mot den operativa koeffi
cienten 100 Q/R.

Detta är en grov angivelse av frekvenskurvans form, dess kurvatur. Samtidigt är 
de däri ingående variablerna lineära medan spridningsmåttet baseras på medelvärde 
och standardavvikelse, m.a.o. en vägning på kvotskalan. Plotdiagrammet redovisar ett

90 Kvantitativ analys...



18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 100
100 S

X
Fig 9. Illustration av några kvantitativa typologiska element och egenskaper hos 
fosfatfördelningar. Dubbla linjer sammanbinder A- och B- prover (beskrivs i texten; 
se tabell 1). Ritning Y. Salenstam.
Illustration of some multi-dimensional properties of phosphate distributions. 
Double lines connect A and B samples (described in the text; see table 1).

förhållande mellan frekvenskurvans yttre form och fördelningens spridning. Bokstä
verna i diagrammet refererar till de i tabell 1 redovisade fosfatmaterialen. Dubbla 
linjer sammanför provmaterial som har tagits strati grafiskt (E = övre/F = undre 
etc.). Fosfatmaterial A-H härrör alla från Helgö, Ekerö socken, Uppland (jfr Blidmo 
1982). I diagrammet har med ett par stödlinjer markerats de grupperingar som fram
träder. Korrelationen är tydlig och negativ: ju mer tillplattad kurva desto större inre 
spridning (jfr Yeomans 1968, s. 119). Materialet delas upp i två hälfter med Helgö- 
materialen å ena sidan (A=undan taget, men detta är också ett specialfall som kan 
förklaras källkritiskt). Samtidigt föreligger två negativa regressioner vilka separerats 

med var sin linje.
Ett par källanalytiska kontroller kan göras, bl.a. genom likheten mellan L och Lp 

de två Björkö-materialen, och C och D. De senare visar sig, trots den strati grafiska 
åtskillnaden, ha i stort sett samma egenskaper. Extrempositionen för material A, 
fomborgen på Helgö, visar en avvikande stor spridning. Detta visar att fosfatobjektet 

är komplext.
Det är intressant att iaktta att Helgöboplatsemas provmaterial uppvisar så stor in

bördes likhet. Särskilt understryks det genom att material I och J enligt uppgifterna 
från provtagningen 1979 tagits i mmslig närhet av C och D två år tidigare (Blidmo 

1982, s. 40).
Detta första exempel har presenterats för att i allmängiltiga termer redovisa både 

informationspotential och precision i fosfatdata, förutsatt att de behandlas strikt
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kvantitativt och att frekvensfördelningen studeras i sin helhet.
I nästa plotdiagram, figur 10, har koefficienten för frekvenskurvans snedfördelning 

enligt Bowley plottats mot den operativt konstruerade koefficienten 100 x R/Q/N.
Den operativa koefficienten relaterar antalet prover i ett stickprov till kurvans yttre 

form och variationsområdets bredd, P är med andra ord ett intensitetsmått och ett 
mått på varje provvärdes relativa andel eller representativitet. En låg procentsats är 
en angivelse av att varje enskild observation har liten relativ andel. I praktiken inne
bär det ett mått på huruvida objektet är ”överkarterat” eller ”underkarterat” i förhål
lande till materialets variabilitet m.m.

I plotdiagrammet, figur 10, uppträder en tydlig negativ korrelation samt ett par lika 
tydliga undantag från denna, material A, B och L/L,. Material A och B från Helgö är 
bägge anomalier. A omfattar 35 observationer, B 10 observationer. I bägge fallen torde 
det röra sig om underkarteringar i förhållande till objektet. Snedfördelningen är markant 
positiv, vilket visar att materialen innefattade vissa avvikande höga värden som faller 
utanför det övriga sammanhanget. Detta kan här användas till att vända på hela resone
manget om höga värdens företräde. I själva verket uppträder dessa här som en störning 
med lågt informationsvärde som antagligen kan bortförklaras källkritiskt. I båda fallen, 
material A och B, är det regeln och inte undantagen som har betydelse.

Plotdiagrammets struktur och separation av de olika materialen ger vid handen att alla 
fosfatmaterial i diagrammets nedre del kan bedömas vara ”överkarterade”. Att det för
håller sig så bevisas av material L och L,. I denna plot framgår att det särskilda urval 
som gjorts och här betecknats med L, i själva verket normaliserar positionen i diagram
met! Den tydligt negativa snedfördelningen är uttryck för vad som framkom ovan, näm
ligen den relativt stora andelen fosfater på en låg nivå representerande framför allt be
tesmarkerna intill Björkö by.

Summary
This study makes a distinction between the spot test and the citric acid methods accor
ding to archaeological quantitative theory. The spot test samples form discrete variables 
on a nominal scale. The figures can be presented as bar diagrams. As a way of answe
ring the question of whether archaeological remains exist or not, the spot test is rational 
and rapid. For the quantitative analysis based on the citric acid methods the median and 
the quartile deviation should be preferred to the mean and the standard deviation. The 
class division of the sample should start from the median as the central value and half the 
quartile deviation as the double margin. From this central class the numerical material 
can be structured in both directions. The method of class division mechanically by deci
mal arithmetics is strongly rejected. It has been shown to be of the greatest importance 
for the analysis to integrate a study of co-variation especially on the lower levels.

It has been convincingly demonstrated that the absolute figures of a single value or a 
sample are of little interest compared with the relative figures and dispersion within the 
entire sample.
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Fig 10. Som föregående. Ritning Y. Salenstam. As above.

A sampling procedure based on a rectangular grid, either by random or systematic 
random sampling, is recommended. When a grid is used, the level of sampling shoud be
c. 30%.

Finally, the intention of this study is to demonstrate the potential of the analysis of 
phosphate frequency distribution, and to exhort archaeologists to take a greater interest 
in the quantitative analysis of phosphate distribution.
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Tabell 1

Frekvensfördelningarnas Provmaterial
typologiska element A B C D E F G

Antal observationer (N) 35 10 81 61 21 18 29

Variationsområde 10-790 89-165 89-245 90-250 37-117 60-136 42-176

Variationsvidd (R) 780 76 156 160 80 76 134

Ql 31,2 105,0 115,0 115,0 49,5 68,0 67,5

Median, Q2 80,0 122,5 135,0 135,0 65,0 94,5 97,0

Q3 158,7 140,0 155,0 155,0 83,7 112,0 121,0

Kvartilavvikelse (Q) 63,7 17,5 20,0 20,0 17,1 22,0 26,7

Standardavvikelse (s) 187,9 23,8 29,1 32,3 23,7 24,0 39,8

Medelvärde (x) 149,4 121,4 139,0 137, 69,0 92,1 99,2

Spridning 100 s : (x) 125,8 19,6 20,9 23,6 34,3 26,1 40,1

Bowley’s coefficient of 
skewness

+ 0,5 ±0,0 ±0,0 ±0,0 + 0,2 -0,4 -0,2

lOOxQ/R 8,2 23,0 12,8 12,5 21,4 28,9 19,9
100xR/Q/N 35,0 43,4 9,6 13,3 22,3 19,2 17,3
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Tabell 1, förklaringar

A. Helgö, Ekerö socken. Uppland 
(karta i Kyhlberg 1982)
- Fomborgen år 1974

B. Helgö, Ekerö socken, Uppland 
(Blidmo 1982, s. 40)
- gravfält 115 (?) / 118

C. Helgö, Ekerö socken, Uppland 
(Blidmo 1982, s. 40)
- gravfält 118/Husgrupp 7 år 1977: 
A-prover 15 cm under torven

D. Helgö, Ekerö socken. Uppland
- som C: B-prover 25 cm under torven

E. Helgö, Ekerö socken, Uppland 
(Blidmo 1982, s. 40;
Kyhlberg 1982, s. 20; 1986)
- Helgöbol, allmänning S om fynd
platsen för solidiskatten/år 1961/år 1979: 
A-prover 10 cm under torven

F. Helgö, Ekerö socken, Uppland
- som E: B-prover 20-30 cm under torven

G. Helgö, Ekerö socken, Uppland 

(Blidmo 1982, s. 40)
- impediment N om husgrupp 7 och 
gravfält 118 år 1979

- The hillfort, 1974

- Cemetery 115 (?) 1118

- Cemetery 118/Building Group 7, 1977: 
A samples 15 cm below surface

- As C: B samples 25 cm below surface

- Helgöbol, a common land south of the 
find spot for the solidi hoard lin 1961/1979: 
A samples 10 cm below surface

- As E: B samples 20-30 cm below surface

- Uncultivated land north of Building 
Group 7/Cemetery 118,1979
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Tabell 1, forts.

Frekvensfördelningamas Provmaterial
typologiska element H I

Antal observationer (N) 28 130

Variationsområde 42-270 30-140

Variationsvidd (R) 228 110

Ql 76,0 48,0

Median, Q2 107,0 59,0

Q3 140,0 72,0

Kvartilavvikelse (Q) 32,0 12,0

Standardavvikelse (s) 48,2 18,2

Medelvärde (x) 109,6 62,4

Spridning 100 s : (x) 44,0 29,2

Bowley’s coefficient of
skewness

+ 0,1 + 0,2

lOOxQ/R 14,0 10,9
100xR/Q/N 25,4 7,0

J K L LI M

130 201 198 50 90

30-126 33-596 27-620 27-544 12-249

96 563 593 517 137

48,0 64,7 97,0 112,0 29,0

58,0 93,0 164,0 176,0 35,5

75,0 123,0 236,0 248,0 43,0

13,5 29,1 69,5 68,0 7,0

18,0 68,3 120,4 120,7 27,0

61,6 106,6 187,8 198,0 37,4

29,2 64,1 64,1 61,0 45,4

+ 0,5 + 0,1 -0,6 -0,5 + 0,1

14,1 5,2 11,7 13,1 5,1
5,5 9,6 4,3 15,2 7,8
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Tabell 1, tabellförklaringar, forts.

H. Helgö, Ekerö socken. Uppland
- som G: B-prover 20-30 cm under torven - As G: B-samples 20-30 cm below surface

I. Helgö, Ekerö socken, Uppland 
(Blidmo 1982, s. 40)
- rumsligt samband med C och D ovan, 
år 1979: A-prover 10 cm under torven

J. Helgö, Ekerö socken, Uppland
- som J: B-prover 20-30 cm under torven

K. Lundby-Ålläng, Husby-Rekame socken, 

Södermanland
(Olsson 1984; Blidmo 1984, s. 43-63)
- gropkeramisk boplatslokal år 1982: 
B-prover 40 cm under torven

L. Björkö by, Adelsö socken, Uppland 

(Holmquist 1982)
- bytomt och förhistorisk bosättning 

år 1981

Ll. Björkö by. Adelsö socken, Uppland
- obundet slumpmässigt urval av 50 

observationer ur L.

M. Norrländsk medeltida ödegård
(A Wepsäläinen, en metodologisk studie, 

Stockholms universitet år 1983)

- Spatially connected with C and D: 
A-samples 10 cm below surface

- As /. B-samples 20-30 cm below surface

-A Stone age site, 1982: B-samples 40 
cm below surface

- Mediaeval village and prehistoric sett
lement areas, 1981

- Random sampling at the 25 % level 
from material L above

- Mediaeval deserted farm site in northern 
Sweden, a methodological study carried out 
by mr A Wepsäläinen.
Stockholm University, 1983
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Skärvstenshögar och sörmländsk bronsålder
av Birgitta Johansen

Ett stort antal skärvstenshögar hittades inom ett begränsat område i samband med 
revideringsinventeringen av två ekonomiska kartblad i området runt Strängnäs. Inom 
det östra kartbladet har i dagsläget flest skärvstenshögar registrerats i Södermanlands 
län. Denna artikel behandlar de bronsåldersfomlämningar som finns i detta område men 
även till en viss del bronsåldersfomlämningama i Södermanlands län.

De socknar som berördes av inventeringen var främst Strängnäs och Toresund, men 
även mindre delar av Aspö, Vansö och Härad. Området mellan Kjula och Ärja, Sträng
näs och Hyltinge förstagångsinventerades under 1950-talet men har inte revideringsin- 
venterats. Övriga delar av Södermanlands län har inventerats en andra gång 1984-88. 
1989 års inventering föranleddes av ett behov av att undersöka omfattningen av och 
karaktären på eventuellt ej registrerade fomlämningar inför en möjlig revidering under 
1990-talet. Revideringsinventeringen visar att den äldre inventeringen inte är represen
tativ vad gäller framförallt bronsålderns boplatslämningar.

Fomlämningamas placering i landskapet antyder att människor utifrån sociala men 
även estetiska perspektiv medvetet valt ut särskilda platser. Min utgångspunkt är att 
bronsålderns människor, lika väl som människor idag, skapat ett meningsladdat socialt 
mm av landskapet genom att uppföra de lämningar vi i dag registrerar som fomlämning
ar. Materiella lämningar utgör en del av gestaltandet av de sociala förhållandena i sam
hället.

Problemställningen kretsar kring samspelet mellan användandet av rummet och upp
förandet av olika lämningar. Artikeln fokuserar därför på frågor kring betydelsen av att 
de är placerade på olika platser. Syftet är inte att besvara denna komplexa problemställ
ning utan mer att försöka precisera en inriktning och att pröva källmaterialets potential i 
relation till frågeställningen.

Bronsålderns fomlämningar i Södermanland

Fornlämningarnas antal och utbredning

Södermanland är Sveriges näst rikaste landskap med avseende på fornlämningstätheten 
och bronsålderns fomlämningar är väl företrädda i större delen av området. Den skogs-
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Fig 1. Stensättning med mittblock. Koista, Fors socken. Tuschteckning av Olof Hermelin. 
Stone setting with a central boulder, Koista, Fors parish. Ink-drawing by Olof Hermelin.

klädda höjdrygg som delar Södermanlands län i en Östersjö- och en Mälardel har dock 
få fomlämningar förutom boplatser och lösfynd från stenåldern.

De vanligaste fomlämningarna är gravar. De ensamliggande gravarna har den vidaste 
utbredningen, och de finns också i ett flertal olika varianter. Aktuell statistik över antalet 
ensamliggande gravar saknas men efter förstagångsinventeringen fanns ca 2 000 gravar 
registrerade i landskapet och antalet har sedan dess ökat. Gravfälten, som brukar anses 
ha kontinuitet från period V-VI in i den äldsta järnåldern, haren mer begränsad utbred
ning och formvariation. De är vanligast i de kustanknutna områdena. Antalet bronsål- 
dersgravar samlade till gravfält är okänt. Den idag största kända koncentrationen av 
bronsåldersgravar på gravfält finns i Fors socken.

Boplatslämningar såsom skärv stenshögar, terrasseringar, röjda ytor och boplatsvallar 
finns också på många håll men främst i områdena i anslutning till Mälaren och Öster
sjön. Detsamma gäller för skålgropar och hällristningar som finns på mer än 350 loka
ler. Västra delen av Mälarkusten har dock få ristningar i jämförelse med Östersjöområ
det. Depåfynden, sammanlagt ett 15-tal, visar också en kustanknytning medan lösfyn
den haren vidare spridningsbild (jfr Damell 1987:45).

Dessa fomlämningskategoriers utbredning sammanfaller endast delvis och i vissa 
områden. Gravar finns på ca 180 ekonomiska kartblad, skärvstenshögar på c:a 60, rist
ningar på 45 (varav ca 15 med hällristningar) och depåer på ett 10-tal. Som exempel kan 
nämnas att i Mälarområdet finns de fåtaliga skålgropslokalema huvudsakligen på lägre 
nivåer jämfört med boplatslämningarna, och framför allt längre ut mot Mälaren. Inre 
Södermanlands sjödistrikt har många ensamliggande gravar, få gravfält, mycket fåtali
ga boplatslämningar och inte några kända skålgropar eller hällristningar. I socknarna
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Fig 2. Kartan visar de ”bronsåldersbygder” som Södermanlands län preliminärt har indelats i 
efter fomlämningamas utbredning. Renritning av A. Boklund. Map showing the ’Bronze Age 
regions’ into which the county of Södermanland has been provisionally divided on the basis 
of the distribution of ancient monuments.

runt Klämmingen och Sillen finns alla fomlämningskategorier företrädda, och dessutom 
i ungefär samma områden.

Analysen nedan av fornlämningama i Södermanland har inriktats på skärvstenshö- 
gama och i någon mån på ristningarna. En bearbetning av det omfattande gravmaterialet 
ryms inte inom ramen för denna artikel. En analys av skärvstenshögama motiveras även 
av att deras utbredning i andra delar av södra Sverige inte överensstämmer med gravar
nas och bronsföremålens utbredning (jfr Larsson 1986). Trots att de räknas som bebyg
gelselämningar speglar de ändå inte bebyggelsens fullständiga utbredning.

Bronsåldersbygder
Spridningskartor över bronsålderslämningama visar att de är koncentrerade till vissa 
områden med tomma eller fomlämningsglesa zoner mellan sig (t.ex. Wigren 1987a:5). 
Burström (1984:38) har gjort en avgränsning av sju hypotetiska stamområden i Söder
manlands län. Hyenstrand (1984:42) har indelat Södermanland i tio delregioner utifrån 
det totala fomlämningsmaterialet och vattensystem. Dessa indelningar överensstämmer 
endast delvis med varandra och andra indelningar kan också göras.

Vid Mälaren finns tre naturgeografiskt och fomlämningsmässigt avgränsade områden
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- Strängnäs -Toresund, Barva och Eskilstuna. I Östersjöområdet däremot är det svårare 
att avgränsa delområden på detta sätt. Jag har gjort en preliminär, impressionistisk in
delning i nio olika bygder (fig. 2) som jag hypotetiskt antar varit bebodda samtidigt. 
Denna indelning tar inte hänsyn till att befolkningstätheten kan ha växlat över tid. Det 
första steget i ett vidare arbete med dessa frågor torde vara att genom olika metoder 
pröva denna indelnings giltighet. Andra exempel på indelningar i ”regioner” har t.ex. 
Thomas B. Larsson som för Skånes sydkust urskilt tre ”regioner” under bronsålder 
(1986:103 ff.). Området är ca 10 mil långt (Ö-V) och 2-5 mil brett. Till ytan motsvarar 
det ungefär Södermanlands Mälardel från Kvicksund till Stockholm och då ingår även 
Södertöm. Denna indelning bygger på gränsdragning mnt koncentrationer av föremåls- 
fynd. Mellan regionerna är betydande variationer i föremålsbestånden.

Varje enskild bronsåldersbygd har en speciell karaktär vad gäller relationen mellan 
gravar, boplatslämningar, ristningar och depåer. Man kan likna det vid språkliga dialek
ter, t.ex. pratar bohuslänningar, västgötar och östgötar alla svenska, men de kan likafullt 
identifieras som bosatta i en viss landsdel genom sättet att tala. Under bronsåldern var 
liknande idéer om form och placering av gravar, boplatslämningar, ristningar och depå
er utbredda över stora områden (jfr Baudou 1968:153-155, Larsson 1986:187). Samti
digt förefaller varje samhälle ha uppfört ett för just dem meningsfullt urval av lämning
ar. Jag ser det som en slags gemensam ”kulturpott” som man gjort val ur. Det finns 
sålunda både likheter och olikheter mellan olika områden och på olika mmsliga nivåer. 
Det som intresserar mig är relationen mellan variation och struktur inom ett område. Att 
variationen ändå förefaller vara strukturerad tyder på att man inte slaviskt tagit upp ett 
mönster utifrån, utan uppfört ett meningsfullt urval men inom vissa ramar som varit 
gemensamma för ett stort område.

Bronsåldersbygdema i Södermanlands län behandlas i denna artikel som avgränsade 
samhällen. Med samhälle avses här en mmsligt avgränsbar grupp människor som delar 
identitet och värderingar och som har en tät och regelbunden kommunikation med var
andra. De ingår i en social struktur i vilken varje individ intar en position i relation till de 
andra individerna. Den sociala strukturen antas vara hierarkisk därigenom att makten är 
asymmetriskt fördelad. Asymmetrin kan legitimeras av ålder, kön, släktskap eller poli
tiska, ekonomiska eller andra förhållanden, men detta behandlas inte i denna artikel. 
Fokus i frågeställningen är dock inte själva avgränsningen av olika samhällen utan var
för och på vilket sätt som den rumsliga variationen mellan, men framförallt inom sam
hällena, varit meningsfylld. En svaghet med detta resonemang är att det förutsätter en 
kontinuitet i bosättningen inom respektive område. Det vill säga att en och samma grupp 
människor och deras ättlingar kontinuerligt befolkat ett och samma område.

Fornlämningarnas placering i rummet
Det är sedan länge känt att bronsålderns lämningar i vissa regioner finns i olika delar av 
landskapet. Det sörmländska landskapet är omväxlande. Terrängen är oftast kuperad med 
långa, ibland smala dalgångar med odlingsmarken mellan skogklädda höjdsträckningar 
och åsar. I vissa områden öppnar dalgångarna sig och större sammanhängande lerslätter 
med mindre moränhöjder och åsar bildas. Naturlandskapet kan indelas i olika zoner och de 
fyra fomlämningskategoriema finns i olika omfattning i zonerna. Jag har gjort en indelning
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i fyra zoner som uppifrån och nedåt är berg, sand- och moränmark, lerjord och vatten.
En renodling av de olika lämningarnas placering ger vid handen att ensamliggande 

bronsåldersgravar finns i krönlägen, ofta med en vid exponering. Gravfält däremot har 
oftare en placering nedanför krönen, inte sällan i ungefär samma lägen som boplatserna. 
Boplatser återfinns vanligen på moränmark i kanten av dalgångarna eller ute på impedi
ment. Skålgropar och hällristningar finns inte sällan ändå längre ned, ute på hällar och 
block i lermarken. Föremålsdepåer har hittats i sanka områden eller i vattendrag. Av
ståndet mellan de olika fomlämningskategoriema växlar också. Till exempel är det van
ligare att gravfält och boplatslämningar finns i varandras närhet än skålgropar och grav
fält eller skålgropar och boplatslämningar. Exempel på analyser av fomlämningamas 
rumsliga relationer finns hos Ronnie Jensen (1986,1989), Thomas B. Larsson (1983) 
och Ulf Bertilsson (1986). Detta kan sammanfattas i en topografisk modell och en av- 
ståndsmodell.

HOGT
himmel

gravar berg
boplatslämningar sand, morän.

ristningar lerjord
depåer vatten

LÅGT

avstånd närhet
200 m 100 m 50 m

grav boplats ristning depå

Modellerna är en förenkling av de verkliga förhållandena och de griper in i varandra. De 
inbegriper inte tidsdimensionen - både de topografiska relationerna och avståndsrela- 
tionema förändras sannolikt över tid. Alla fomlämningskategorier inom ett område är 
heller inte anlagda samtidigt. Fomlämningars anläggningstid och ”betydelsetid” behö
ver dock inte vara samma sak. Modellerna ska betraktas som analytiska verktyg.

Jag menar att det inte bara torde vara tillfälligheter som gör att t.ex. rösen oftast ligger 
på krön och boplatslämningama längre ned. Funktionella förklaringar kan inte vara 
tillräckliga och jag tolkar modellerna som att det fanns konventioner som styrde var 
fomlämningama skulle uppföras. Detta gör att man kan tala i termer av strukturer. Det 
perspektiv jag vill anlägga på materialet är att fomlämningama kan studeras som ele
ment i en struktur och analyseras genom deras interna relationer. Placeringen av olika 
typer av byggnadsverk på skilda platser i naturen kan, menar jag, analyseras som en 
form av ”strukturering" som transformerat naturen. Naturen och mmmet blev på så sätt 
kultur, något som människan kunde råda över.
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Fig 3. Kartan visar skärvstenshögamas utbredning i Södermanlands län. De ekonomiska 
kartbladen i skala 1:10 000 har indelats i kvartsblad och varje kvartsblad som innehåller minst 
en lokal med skärvstenshögar har skrafferats. Kartan visar sålunda inte hur många lokaler som 
finns på respektive kvartsblad. Renritning av A. Boklund. Map showing the distribution of 
mounds of fire-cracked stone in the county of Sörmland. Each sheet of the Economic Map on 
a scale of 1:10 000 has been divided into quarters. Each quarter sheet containing at least one 
site with mounds of fire-cracked stone has been hatched. Hence, this map does not show how 
many sites can be found on each quarter sheet.

Skärvstenshögarnas utbredning i Södermanlands län
I länet finns cirka 480 skärvstenshögar. I Östersjöområdet finns 45 % av dem och i 
Mälarområdet 55 %. Skärvstenshögama grupperar sig dessutom inom ett flertal olika 
mindre områden. Mellan dessa områden är vanligen socknar utan kända skärvstenshö
gar eller med bara någon enstaka (fig. 3).

Längst i nordväst, på norra sidan av Hjälmaren och på ömse sidor om Hjälmarens 
utlopp (Eskilstunaån) finns sammanlagt ca 140 skärvstenshögar i åtta socknar. Cirka 15 
km österut, på andra sidan Kafjärden, som då verkligen var en vik av Mälaren, är nästa 
koncentration runt Barva-Härad. Området är inte reviderat men punktvisa inventerings
insatser utförda av Boris Wredenmark samt inventeringar och utgrävningar för nya väg 
E20 visar att här finns mycket mer. I dagsläget är närmare ett 40-tal skärvstenshögar 
kända. Ytterligare ca 5 km öster om Barva-Häradsområdet är Strängnäs-Toresund med
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Fig 4. Diagrammet visar antal skärvstenshögar per meter över havet inom det ekonomiska 
kartbladet 10H 6e Ulvhäll. Renritning av A. Boklund. Diagram showing the number of 
mounds of fire-cracked stone per metre above sea level on the Economic Map sheet 10H 6e 
Ulvhäll.

drygt 60 skärvstenshögar. Söder därom är socknarna Åker och Länna med närmare ett 
10-tal. Dessa skärvstensområden skiljs åt av dels Ulvhällsfjärden, dels av ett skogklätt 
bergs- och moränområde med endast mindre uppodlingsbara stycken. Bergsområdet är 
en utlöpare av den vattendelare som delar Södermanland i en nordlig och en sydlig 
region. Söder om vattendelaren finns skärvstenshögar i Gåsinge-Dillnäs - Frustuna- 
Bjömlunda (45), Trosa-Vagnhärad (25), i socknarna runt Runtuna (80), Nyköping- 
Lunda (27), Yngaren (46), samt några enstaka i Vadsbro socken (5) och Helgesta sock
en (2). Skärvstenshögama har en mycket differentierad spridningsbild och speglar san
nolikt inte fullständigt bronsålderns bosättnings- och resursområden. Ser man till gra
vamas fördelning blir dessa områden betydligt större, mer sammanhängande och tätare. 
Inre Södermanlands sjödistrikt, där förutsättningarna för en kontinuitet i bosättningen 
bakåt till neolitikum förefaller som störst, verkar t.ex. närmast outnyttjat om man ser till 
skärvstenshögama. Ser man däremot till antalet gravar är området väl försett med brons- 
ålderslämningar.

Skärv stenshögarnas datering
Skärvstenshögama har av tidigare forskare generellt hänförts till den yngre bronsåldern (jfr 
Schönbäck 1959, Ambrosiani 1964:60f, Rentzhog 1967). Ronnie Jensen (1989:138) har 
sammanställt de undersökta och 14C-daterade skärvstenshögama i Mälardalen. I konven
tionella 14C-år är 40,9 % av skärvstenshögama daterade till mellan 1500 och 1000 f.Kr. I 
kalibrerade värden blir sambandet med den äldre bronsåldern ännu starkare. Dateringarna 
har dock en vid spridning över tid och Jensen (ibid.: 139) framhåller att det statistiska under
laget är begränsat och menar att fler 14C-dateringar kan komma att visa på ett tydligare 
samband även med senare delar av bronsåldern. Sonja Wigren (1987a:82f) har gjort termo-
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Fig 5. Diagrammet visar skålgropamas och skärvstenshögamas procentuella fördelning per 
meter över havet i Södermanlands län. Renritning av A. Boklund. Diagram showing the 
proportional distribution of cup-marks and mounds of fire-cracked stone per metre above sea 
level in the county of Sörmland.

luminescensdateringar av skärvstenshögar i tre områden i Södermanland (Barva, Trosa- 
Vagnhärad och Runtuna). Proverna, som togs högt upp i skärvstenshögama, 1 igger mellan 
900 och 1 lOOf.Kr. och Wigren anser att det hon daterat är högamas slutskeden. Skärvstens
högama har också en tendens att ge äldre dateringar än omgivande anläggningar på boplat
serna (Wigren 1987b:53). Lars Lundqvist har gjort en sammanställning över de 14C-date- 
rade skärvstenshögama i södra Sverige och drar av denna slutsatsen att de ”i huvudsak är 
från bronsålderns äldsta och mellersta del”, även om det finns en regional variation, men 
även problem kring dateringarnas representativitet (1990:53f).

En genomgång av skärvstenshögamas höjd över havet i inventeringsområdet Strängnäs- 
Toresund visar att 90 % av dem ligger över 25 m.ö.h. (fig. 4). En motsvarande statistik för 
majoriteten av skärvstenshögama i Södermanland förstärker trenden, drygt 90 % ligger 
över 25 m.ö.h. (fig. 5). Jensen (1984:49) har gjort samma typ av statistik för majoriteten av 
skärvstenshögama i Uppland och Löthman (1984:78f) för dem i Västmanland och bilden 
är densamma i dessa områden som i Södermanland.

Även om bronsåldersboplatsema inte legat direkt i strandkanten så torde deras höjd över 
havet styrka l4C-dateringarnas placering av skärvstenshögama i den äldre och mellersta 
bronsåldern även om senare dateringar inte kan och bör bortförklaras. Boplatserna, som 
skärvstenshögama ligger på, kan dessutom ha haft en lång kontinuitet och de kan ha varit 
bebyggda ännu efter det att man slutat anlägga och bygga vidare på skärvstenshögama.

Skärvstenshögamasfunktion och symbolik
Skärvstenshögamas funktion har diskuterats av många forskare (jfr Jensen 1989:137). 
Man har konstaterat att de inte är någon enhetlig grupp, men man tycks vara enig om att
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skärv sten är avfall från boplatser. Många skärvstenshögar har en tydligt rundad form, en 
fin välvning och både kantkedjor och inre stenkretsar och de liknar därigenom gravar. 
Det är inte helt ovanligt att skärvsten ingår i gravanläggningar (jfr Hyenstrand 1968:75). 
Bara tillgången på skärvsten har dock inte automatiskt lett till att skärvstenshögar upp
förts. I Norrland är det t.ex. vanligt med rikliga förekomster av skärvsten på boplatser
na, men skärvstenshögar saknas helt. På Falbygden i Västergötland, där andra fomläm- 
ningskategorier antyder en rik bronåldersbygd och där kontinuiteten bakåt till neoliti- 
kum är välkänd, saknas t.ex. helt skärvstenshögar. Detta kan antingen förklaras med att 
man inte producerat skärvsten, att det inte blivit skärvsten i större mängder eftersom 
stenmaterialet varit ovanligt motståndskraftigt, eller att man inte byggt skärvstenshögar. 
Det kan dock inte utan närmare studier helt uteslutas att avsaknaden av skärvstenshögar 
på Falbygden kan bero på flera faktorer såsom hög uppodlingsgrad, låg undersöknings
verksamhet, övertorvning och inventeringsluckor. De talrika stenmurarna av gråsten 
visar dock att brist på annat stenmaterial än kalksten, som inte kan hettas upp, inte kan 
förklara varför skärvstenshögar saknas. Skärvstenshögar finns i Västergötland istället 
utmed Vänerkusten, främst på Kålland, där kontinuiteten bakåt i tid är mindre tydlig. 
Förhållandet mellan inre Södermanland och kustområdena kan jämföras med dem i Väs
tergötland.

En generell datering av skärvstenshögama till främst yngre bronsålder kan inte förkla
ra den differentierade spridningsbilden. Inte heller är en renodlat funktionell förklaring 
av dem som avfallshögar tillräcklig. Jag vill istället utgå från att de är placerade med 
avsikt under en period då man önskat ge boplatsen en rumslig markering. Lars Lundqvist 
har en liknande tankegång om de västsvenska skärvstenshögama. Han vill koppla dem 
till ”etableringen av en fastare organisation av kulturlandskapet” (1990:57). Han skriver 
vidare att ”De äldre skärvstenshögama (äldre bronsålder) skulle alltså kunna vara ett 
symboliskt uttryck för markinnehav och rätten till att disponera anslutande mark” (ibid.). 
I Södermanland kan man även tänka sig att de skärvstenshögar, som finns på lägre nivåer 
och i yngre bronsålderns eller äldsta järnålderns miljöer, kan ha anlagts då nya områden 
koloniserades i takt med landhöjningen.

Thomas B. Larsson har i sin avhandling en diskussion om den dialektiska relationen 
mellan praktiskt och symboliskt, där ett föremål kan associeras mer med den ena än den 
andra dimensionen (1986:33). Larsson menar också att olika föremål har haft olika 
symbolisk mening under bronsåldern. T.ex. är svärdet kopplat till kön och en viss posi
tion i samhället, men däremot inte till etnicitet, vilket olika typer av yxor både under 
äldre och yngre bronsålder kan ha haft anledning till (1986:100). Jag vill fördjupa denna 
diskussion något. Ett föremål har i sig självt aldrig någon mening, utan måste analyseras 
i den omgivande kontexten. Föremålet kan dock initiera vissa tolkningar genom att ge 
associationsbanoma riktning. Vissa föremål har också avsiktligt getts en utformning och 
ornamentik som gör att de ”flödar över” av tolkningsprovokationer. En slutsats av detta 
resonemang måste bli att föremål aldrig i sig är symboler, utan de ingår i symboliska 
processer.

Överfört till skärvstenshögama innebär det att placering och utformning skapat asso- 
ciationsbanor med riktning ut mot andra objekt och domäner, t.ex. formlikheten (kon
centriska ringar) mellan dem och gravar, föremål och hällristningar. Skärvsten finns på 
boplatser men också i gravar och vid ristningar. Omvänt kan man i skärvstenshögar
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Fig 6. Kartan visar skålgropslokalemas utbredning i Södermanlands län. De ekonomiska 
kartbladen i skala 1:10 000 har indelats i kvartsblad och varje kvartsblad som innehåller minst 
en lokal med skålgropar har skrafferats. Kartan visar sålunda inte hur många lokaler som finns 
på respektive kvartsblad. Renritning av A. Boklund. Map showing the distribution of cup
marks in the county of Sörmland. Each sheet of the Economic Map on a scale of 1:10 000 has 
been divided into quarters. Each quarter sheet containing at least one site with cup-marks has 
been hatched. Hence, this map does not show how many sites can be found on each quarter 
sheet.

finna människoben. Därmed associeras olika sammanhang med varandra i skärvstens- 
högama. Det som annars skiljs åt, sammanförs och förenas till sammanhängande struk
turer.

Skålgropar och hällristningar
I Södermanlands län finns cirka 350 lokaler med skålgropar (i fomminnesregistret i 
regel benämnda älvkvarnar) och hällristningar. I det följande benämns de gemensamt 
skål gropar och ingen särskild bearbetning görs för hällristningarna. Skålgropar och skärv- 
stenshögar sägs ofta höra ihop. I fig. 3 och 6 visas skärvstenshögamas och skålgropar
nas utbredning i Södermanlands län. Kartorna är översiktliga och de baserar sig på 
fördelningen per ekonomiskt kvartsblad. Ser man på den norra halvan av området är det 
tydligt att skärvstenshögamas och skålgropamas utbredningsområden endast på några
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Fig 7. Diagrammet visar skärvstenshögamas procentuella fördelning per meter över havet i 
Mälarområdet (N) och Östersjöområdet (S). Renritning av A. Boklund. Diagram showing the 
proportional distribution per metre above sea level of mounds of fire-cracked stone in the 
Mälaren area (TV) and the Baltic area (S).

få platser sammanfaller (dvs. att de finns på samma kvartsblad). I fig. 7-8 anges skål- 
gropamas och skärvstenshögamas höjd över havet.

I Mälarområdet ligger skålgropama framför allt längre ned än vad skärvstenshögama 
gör (fig. 9) och det tycks snarast vara så att de inte finns på samma platser. Det måste 
dock påpekas att skålgropama ansluter till områdena med boplatslämningar. Detta kan 
tolkas som att dessa båda typer av lämningar inte är helt samtida, även om de troligen till

%

45 m.ö.h

Fig 8. Diagrammet visar skålgropslokalemas procentuella fördelning per meter över havet i 
Mälarområdet (N) och Östersjöområdet (S). Renritning av A. Boklund. Diagram showing the 
proportional distribution per metre above sea level of cup-marks in the Mälaren area (TV) and 
the Baltic area (S).
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Fig 9. Diagrammet visar skålgropamas och skärvstenshögamas procentuella fördelning per 
meter över havet i Mälarområdet. Renritning av A. Boklund. Diagram showing the proportio
nal distribution per metre above sea level of cup-marks and mounds of fire-cracked stone in 
the Mälaren area.

viss del överlappar varandra i tid. Kanske är majoriteten av skärvstenshögama inte 
anlagda samtidigt som merparten av skålgropama.

På södra sidan om den sörmländska vattendelaren är bilden en annan. Där är det 
vanligt att skärvstenshögar och skålgropar finns i ett och samma område, men utanför 
dessa områden och i anslutning till dem finns också talrika områden med skålgropar. De 
finns också i högre grad än i Mälarområdet på samma höjder över havet (fig. 10). Över
huvudtaget är skålgropama betydligt vanligare söder om vattendelaren än norr om den
na, närmare 75 % av lokalerna finns där. Den stora skillnaden i antal kan dock till viss 
del bero på att delar av Mälarkusten ej revideringsinventerats. En annan intressant skill
nad mellan Mälar- och Östersjöområdet är att skålgropama, precis som skärvstenshö
gama, finns på högre höjd över havet i Östersjöområdet (fig. 7 och 8). Det borde vara 
tvärt om ifall skärvstenshögama är samtida i båda områdena eftersom landhöjningsför- 
loppet inte är detsamma på ömse sidor om den sörmländska vattendelaren (Wigren 
1987a:6f).

Det finns sålunda mmsliga samband mellan skärvstenshögar och skålgropar men sam
bandet är svagare och kanske också mera komplicerade än vad man tidigare kanske 
antagit. En jämförelse kan göras mellan två av de skärvstenshögstätaste socknarna Gill- 
berga (32) i nordvästra och Runtuna (29) i sydöstra delarna av Södermanlands län. I 
dessa socknar ligger dessutom skärvstenshögama högre över havet än genomsnittet, 
85 % ligger över 30 m.ö.h. I Gillberga har inte någon lokal med skålgropar registrerats. 
Runtuna däremot har näst flest i Södermanlands län. Skålgropama i Runtuna ligger 
även de på hög höjd över havet, mer än 80 % ligger över 30 m.ö.h. Båda områdena kan 
med tanke på fomlämningamas höga höjd över havet ha koloniserats under äldre brons
ålder. Termoluminescensdateringar av skärvstenshögar i Runtuna, (jfr ovan Wigren 
1987a) styrker detta antagande.

Det finns dock exempel på att skärvstenshögar och skålgropar finns på samma plats, 
men inte ens 5 % av skärvstenshögama är registrerade på samma lokal som skålgropar i
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Fig 10. Diagrammet visar skålgropamas och skärvstenshögamas procentuella fördelning per 
meter över havet i Östersjöområdet. Renritning av A. Boklund. Diagram showing the propor
tional distribution per metre above sea level of cup-marks and mounds of fire-cracked stone 
in the Baltic area.

Södermanlands län. Vid fornminnesinventeringen ska fornlämningar som ligger med 
mindre än 50 meters inbördes avstånd, och som kan anses tillhöra samma huvudkategori 
och/eller tidsskede registreras på samma lokal. Något fler gravar och skålgropar är re
gistrerade på samma lokal, ca 7 %, och det är ännu mer ovanligt att gravar, skålgropar 
och skärvstenshögar registrerats på samma lokal. Vare sig dessa förhållanden, eller den 
rumsliga relationen mellan gravar och skärvstenshögar, kan förklaras enbart av krono
logiska differenser.

Ensamliggande gravar och gravfält i Strängnäs-Toresund
Bronsålderns och den äldsta järnålderns fornlämningar är koncentrerade till det östra 
kartbladet 10H 6e Ulvhäll. Inom kartbladet finns ca 57 ensamliggande gravar fördelade 
på 33 lokaler samt ett drygt hundratal gravar på åtta gravfält. Den absoluta merparten av 
dessa gravar registrerades redan vid förstagångsinventeringen. Det främsta nytillskottet 
av gravar vid revideringen är fomlämning 100 i Toresund, ett gravfält med cirka sju 
anläggningar av något varierande typer. Antalet registrerade gravar kan antas vara täm
ligen representativt för det ursprungliga antalet ovan mark synliga gravar eftersom få 
gravar är skadade och uppgifter om borttagna gravar saknas.

De vanligaste gravtypema är stora rösen och runda stensättningar med primär, kal 
stenfyllning, vissa med kantkedjor. Avvikande former är mindre vanliga, men inom om
rådet finns några skeppsformiga och rektangulära stensättningar med fyllning. Mitt- 
blocksgravar, som är mycket vanliga i t.ex. Eskilstuna och Gillberga, saknas däremot 
nästan helt. Gravarna ligger ofta på markerade krön eller på avsatser i bergssluttningar
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Fig 11. Grafvfält vid Lundby i Strängnäs socken. Teckning av Olof Hermelin. 
Cemetery at Lundby, Strängnäs parish. Drawing by Olof Hermelin.

med vid utsikt över Mälaren och den forntida vik, som från Mälaren gått ned mot Öster
sjön via sjöarna Klämmingen och Sillen. De största gravarna ligger i de mest markerade 
lägena ut mot vatten medan de mindre gravarna finns längre in och ofta på mindre höj
der. Dessa gravtyper bmkar generellt dateras till äldre bronsålder.

Sex av de åtta gravfälten kan troligen dateras till yngre delen av bronsåldern och äldre 
järnåldern. Gravarna på gravfälten är vanligen runda med synlig stenfyllning och med 
en plan profil och kraftig kantkedja, ofta med stenar med en flat sida utåt, samt någon 
enstaka grav av annan form, t.ex. skeppsformig eller rektangulär. Gravarna ligger också 
tätt tillsammans jämfört med gravfälten RAÄ 217 och RAÄ 187 i Strängnäs, som möj
ligen kan vara äldre. Gravarna på dessa två gravfält har också en mer välvd profil och 
saknar kantkedjor eller har glesa, osäkra kantkedjor. Dessutom har de här gravfälten 
placerats på mycket markerade krön (55 resp. 45 m.ö.h.), medan de övriga gravfälten 
ligger på krön och avsatser längre ned (20-40 m.ö.h.).

Vad gäller lösfynden så är de få. Vanligast är enkla skafthål syxor, som finns i några få 
exemplar. De har hittats i anslutning till boplatser med skärvstenshögar och på nivåer 
som talar för att de kan dateras till bronsåldern. En yxa har påträffats i en delvis uppod
lad sankmark vilket inte är ett ovanligt läge för lösfunna yxor.

B oplats lämningar, Strängnäs - Toresund
Trots att antalet gravar endast förändrats marginellt så har dock revideringsinventering
en på ett avgörande sätt förändrat bilden av bronsåldersfomlämningamas spridning. 
Detta genom det stora antalet nyregistrerade boplatslämningar. Förstagångsinventeringen 
hade på det östra kartbladet (10H 6e) registrerat närmare tio skärvstenshögar och vi 
kunde till dessa lägga 52 nya skärvstenshögar varav 37 på helt nya lokaler (sammanlagt 
35 lokaler). Resterande är ombedömningar från gravar till skärvstenshögar.
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Skärvstenshögama ligger dels i områden med redan förut kända gravar, dels i områ
den där inte några fomlämningar tidigare funnits registrerade, t.ex. runt byn Bosved. I 
anslutning till skärvstenshögama finns på flera lokaler röjda ytor, terrasseringar samt 
även en boplatsvall (Toresund RAÄ 269). Ett par bronsåldersboplatser har sannolikt 
plöjts ut och är idag synliga som skärv stensförekomster i åkermark (Strängnäs RAÄ 

249 och Toresund RAÄ 274).
Ett särdrag hos områdets bronsåldersboplatser är att det är mindre vanligt med gravar 

på boplatsen. På kartbladets (1 OH 6e) lokaler med skärvstenshögar finns det gravar som 
kan vara ungefär samtida endast på sex av dem (Toresund RAÄ 200. Strängnäs RAÄ 3, 
RAÄ 189 och 150, 200,201). I alla fallen är gravarna ensamliggande. I direkt anslut
ning till det största bronsåldersgravfältet (Strängnäs RAÄ 5) finns visserligen både ter- 
rasseringar och en röjd yta, men eftersom området varit bebott under en längre period 
kan man inte utesluta att dessa anlagts under järnåldern. Strax nedanför det nyregistre
rade gravfältet, Toresund RAÄ 100, hittades dock även skärvstenshögar och en boplats
vall (RAÄ 269).

Det genomsnittliga avståndet mellan gravfält och skärvstenshögar är ca 225 meter. 
Mellan ensamliggande gravar och skärvstenshögar är det i genomsnitt ca 540 meter. 
Räknar man bort de ensamliggande gravar som vetter ut mot Mälaren, och som ligger 
allra längst bort, blir det genomsnittliga avståndet ca 275 meter. Det statistiska underla
get är visserligen litet men det förefaller ändå som om skillnaden i topografisk placering 
mellan ensamliggande gravar och gravfält motsvaras av en skillnad i hur långt det i 
genomsnitt är till närmaste skärvstenshög.

Den typ av bronsåldersfomlämning som är ovanlig i detta område är skålgropar och 
hällristningar. Vid revideringen letade vi aktivt efter skålgropar, främst i anslutning till 
områden med skärvstenshögar men även i andra miljöer, men utan resultat. Synliga 
hällar i bra lägen är sällsynta i området medan det finns gott om lämpliga block. Skål
gropar finns också registrerade i områdena öster om skärvstenshögama och på öama 
norr om Toresund. Senare, i samband med en arkeologisk undersökning, har dock på
träffats en skålgropsförekomst på ett gravfält vid Goringe, beläget mellan 10 och 15 

m.ö.h.

FornlämningsbiIden i Strängnäs—Toresund i jämförelse med Eskilstuna
I det följande skall två ekonomiska kartblad jämföras med avseende på bronsåldersfom- 
lämningar. Det ena området kallas här Eskilstuna (Fors socken samt en mindre bit av 
Gillberga socken, kartbladet 10G 6h, fig. 12) och det andra Toresund (Strängnäs socken 
på kartbladet 10H 6e inräknad, fig. 13).

I Toresund ligger 38 % av gravarna på gravfält medan resten är ensamliggande. I 
Eskilstuna däremot ligger 79 % av gravarna på gravfält. I Eskilstuna är 45 % av bo- 
platslämningama skärvstenshögar (36 stycken) och resten är röjda ytor och liknande 
(43 stycken). I Toresund är 84 % av boplatslämningama skärvstenshögar (61 stycken) 
och resten utgörs av andra typer av boplatslämningar. På 17 % av boplatslokalema i 
Toresund finns gravar vilket kan jämföras med 59 % i Eskilstuna.

I Toresund är de ensamliggande gravarna och skärvstenshögama topografiskt separe-

Skärvstenshögar... 113



a

Mälaren

Teckenförklaring:

o gravar

^^gravfälf
skärvsfenshögar / 

• terrasseringer m.m
U boplatsområden

x borttagna gravar

Fig 12. Kartan visar översiktligt bronsåldersfomlämningamas utbredning i Fors socken 
(Eskilstuna), området runt Åsbyåsen. Renritning av A. Boklund.
Map showing the general distribution of Bronze Age monuments in Fors parish (Eskilstuna), 
the area around Asbyåsen.

rade. Rösena och stensättningama ligger vanligen på de markerade bergskrönen, medan 
skärvstenshögarna finns på sand- eller moränmark mellan berghällarna och lermarken. 
Skärvstenshögama ligger inte sällan i sydsluttningar eller på plan mark. De typiska 
gravfälten från yngre bronsålder finns i ungefär samma lägen som skärvstenshögama. I 
Eskilstuna däremot är det nära rumsliga sambandet mellan boplatser och gravar, både 
topografiskt och avståndsmässigt, tydligt. Detta förhållande belyses på ett åskådligt sätt 
av grav- och boplatsområdet vid Mesta (Johansen & Pettersson 1987:20f). Det bör dock 
påpekas att bilden inte är helt entydig ens i Eskilstuna. På Åsbyåsen finns eller har 
funnits mer än 300 gravar, vanligen mittblocksgravar, på gravfält eller ensamliggande. 
Dessa gravar kan inte rumsligt knytas till någon enskild boplats. Inom 100-700 meter, 
på båda sidor om åsen, finns dock sju lokaler med skärvstenshögar/-förekomster utan 
eller med enstaka gravar. En sammanfattande bedömning av fomlämningsbildema i de
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Fig 13. Kartan visar översiktligt bronsåldersfomlämningamas utbredning på kartbladet 10H 6i 
Ulvhäll, Strängnäs och Toresunds socknar. Renritning av A. Boklund.
Map showing the general distribution of Bronze Age monuments on the map sheet 10H 6e 
Ulvhäll, the parishes of Strängnäs and Toresund.

båda områdena måste ändå bli att de på ett markant sätt skiljer sig åt.
I Eskilstuna har ett stort antal mittblocksgravar undersökts och de kan vanligen date

ras till yngre bronsålder-äldsta järnålder (Damell 1985:62, Äijä 1982). Området har 
med säkerhet kontinuitet bakåt till äldre bronsålder vilket visas av flera föremålsfynd. I 
Hyndevadet, strax söder om kartbladet, har t.ex. hittats en kantyxa och en avsatsyxa 
från äldre bronsålder, men även flera föremål från den yngre bronsåldern. Inte långt från 
denna fyndplats är de välkända Skogstorpsyxoma, från bronsålderns mitt, samt en brons- 
dolk från äldre bronsålder funna. Det stora antalet mittblocksgravar, ca 700, kan inne
bära att området haft en tyngdpunkt i bosättningen under yngre bronsålder. Att så varit 
fallet antyds också av ett pollendiagram från Borsöknasjön (Hammar 1985:18). I dia
grammet syns hur nyttjandet av kulturlandskapet har intensifierats under bronsålderns 
gång för att mot övergången till förromersk järnålder gå tillbaka. I Toresund är mitt
blocksgravar ovanliga och endast någon enstaka har registrerats i södra kanten av områ
det.

Mycket talar för att Toresund och Eskilstuna trots allt varit samtidigt bebyggda under 
hela bronsåldern och in i äldsta järnålder. I båda områdena låg under äldre bronsålder 
gravarna spridda i krönlägen med boplatserna på avstånd och nedanför krönen. I Eskils
tuna frigjordes under yngre bronsålder sannolikt stora, flacka lermarker under en förhål
landevis kort tidsperiod och bosättningarna expanderade kraftig. I Toresund däremot 
var de naturgeografiska förutsättningarna helt andra och den inre delen av området över-
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Fig 14. Rose på Kolstaberget, Fors socken. Teckning av Olof Hermelin. 
Cairn on Kolstaberget Hill, Fors parish. Drawing by Olof Hermelin.

gavs och man flyttade ut mot den typ av områden som påminner om dem i Eskilstuna.
Ännu ett förhållande i Toresund som talar för att skärvstenshögama kan tillhöra den 

äldre bronsåldern är att jämåldersbebyggelsen främst finns i södra kanten av kartbladet. 
Det område inom kartbladet 1 OH 6e där skärvstenshögama finns har vanligen inte någ
ra jämåldersfornlämningar, och namnen på byama tyder på en medeltida kolonisation. 
Det finns sammantaget en hel rad förhållanden som styrker 14C-provemas datering av 
skärvstenshögama i Mälardalen till äldre bronsåldern, åtminstone i detta område.

Att de rumsliga strukturerna inom respektive område till stor del är kronologiskt åt
skilda förklarar dock inte varför fomlämningama är olika till både frekvens och utseen
de i dessa områden. Renodlar man fomlämningsbildema under äldre respektive yngre 
bronsålder finns det trots allt områden i Eskilstuna som påminner om Toresund och vice 
versa. Nej, förklaringen måste sökas i relationen mellan människorna och rummet.

Avslutning

Genomgången ovan visar den mmsliga variationen under bronsåldern i Södermanland. 
Inom varje bygd är fomlämningama placerade i olika lägen, men dessutom har varje 
bygd sin egen speciella fomlämningskaraktär. Trots olikheterna finns gemensamma te
man, men dessa har varit möjliga att variera och källmaterialet är därför väl lämpat för 
en analys av mmsliga strukturer.
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Summary
This article discusses the spatial variation of Bronze Age sites in Sörmland. Concentra
tions of Bronze Age monuments and areas with few or no monuments form the basis of a 
division of Sörmland into a number of regions. Each of these regions possesses its own 
special characteristics. Two of the regions are compared with each other. The localisa
tion of various types of Bronze Age monuments in the landscape is discussed. The da
ting, function and symbolism of mounds of fire-cracked stone is briefly touched upon.
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Den flyttande gården
—Äldre järnåldersbosättningar i Mjärdevi, Linköping

av Mats Larsson

Under senare år har den omfattande exploateringen av åkermark kring Linköping för 
bostadsproduktion och industrietablering medfört att antalet kända fomlämningar kraf
tigt ökat. Exploateringstrycket har medfört att stora områden med gammal åkermark 
blivit föremål för arkeologiska undersökningar. Tidigare har det antikvariska intresset 
framför allt varit inriktat på gravfältsundersökningar och endast mindre delar av boplats
ytor har kommit att undersökas i Linköpingstrakten (Nilsson 1987, s. 79 ff„ Femholm 
1987, s. 57 ff.).

Senare års, ytmässigt omfattande, undersökningar har inneburit att vår kunskap om 
huskonstruktioner, boplatsernas inre stmktur och bosättningsmönster markant ökat (Fem
holm 1987, s. 57 ff.). Ett flertal stora och viktiga undersökningar är under utgivning. 
Detta gäller t.ex. ett flertal undersökningar inom Tomby-området beläget i västra de
larna av Linköping (Karlenby m. fl. 1988, s. 11 ff.). På låga moränryggar i det annars 
flacka landskapet har ett flertal boplatser undersökts, boplatser som i tid sträcker sig från 
yngre stenålder upp i järnålder.

I föreliggande artikel skall ytterligare ett intressant undersökningsområde, Mjärdevi i 
Siaka socken söder om Linköping, diskuteras (fig. 1).

Bakgrund

Den omfattande inflyttningen till Linköping har medfört att behovet av nya bostäder 
varit stort under senare år. Utbyggnad av befintliga bostadsområden har setts som en 
möjlighet att möta kravet på nya bostäder. Ett sådant område är Lambohov i Linköpings 
södra utkant. Under första delen av 1990-talet planerades en kraftig utbyggnad av områ
det. Den nya stadsdelen fick namnet Mjärdevi efter en äldre gårdsbebyggelse. Lambo- 
hov/Mjärdevi-området är mycket fomminnesrikt med ett flertal gravfält och boplatser, 
varav några undersökts i samband med tidigare exploateringar (Nilsson 1974,1975). 
Inom det aktuella exploateringsområdet, om ca 950 000 m2, fanns emellertid endast ett 
mindre antal registrerade fomlämningar i form av gravfält och rester av ett stensträngs- 
system. Några boplatser var däremot inte kända.

En arkeologisk utredning i tre steg ansågs nödvändig för att få ett bättre underlag för
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Fig 1. Utdrag ur ekonomiska kartan med fomlämningama i Lambohovsområdet markerade. 
Ritning M-. Grönwall. Part of the Economic Map showing archaeological sites in the 
Lamhohov area.

det vidare planeringsarbetet. Utredningen omfattade fosfatkartering av hela exploate
ringsområdet, specialinventering samt förundersökningar. En analys av fosfatkartering
en medförde att sex områden med förhöjda fosfatvärden kunde urskiljas inom hela områ
det. Baserat på detta resultat och terrängstudier, där topografiska och jordartsmässiga 
förhållanden vägdes in, genomfördes förundersökningar hösten 1989 och 1990 (Larsson 
1990 a, b). Förundersökningen 1989 berörde exploateringsområdet för den planerade 
byggetapp 1 medan 1990 års förundersökning berörde området för en tänkt byggetapp 2.

Förundersökningen gav ett anmärkningsvärt resultat. Inom området för byggetapp 1 
framkom boplatslämningar på tre ytor. Anläggningar i form av stolpfärgningar, härdar, 
gropar m.m. påträffades inom de nyupptäckta boplatslokaler, som fått nummer 251-253 
i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (fig. 2).

Diskussioner mellan Linköpings kommun och Länsstyrelsen visade att det var omöj
ligt att undvika de aktuella fomlämningama vid en kommande exploatering av området. 
Beslut togs därför om en slutundersökning som utfördes sommaren och hösten 1990.

De arkeologiska undersökningarna

Arkeologiska problemställningar fonnulerades utifrån resultatet av förundersökningar
na och med hänsyn tagen till det aktuella forskningsläget. I samband med förunder-
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Fig 2. Lambohovsområdet med de aktuella undersökningarna markerade. Ritning M-A 
Grönwall. The Lamhohov area showing the excavations discussed in this article.

sökningarna hade boplatserna ytmässigt avgränsats. Inom boplats 251 föreföll det dess
utom vara möjligt att urskilja olika aktivitetsytor. Stolpfärgningar påträffades huvud
sakligen inom en del av boplatsen med lättare, sandblandad lera i väster medan härdar 
och större gropar framkom mer perifert.

En viktig frågeställning inför slutundersökningen var förhållandet, kronologiskt och 
korologiskt, mellan de tre påträffade boplatsområdena 251-253. Hade boplatserna fung
erat samtidigt, och om så var fallet hur stora enheter omfattade de och under vilken

Den flyttande gården 121



tidsperiod hade de varit utnyttjade? En annan viktig fråga var förhållandet mellan bo
platserna och de omkringliggande gravfälten.

I det följande skall de undersökta boplatsernas omfattning, inre struktur och datering 
diskuteras. Det finns i detta sammanhang ingen möjlighet att i detalj behandla de enskil
da anläggningarna utan de kommer endast att översiktligt behandlas och i sitt samman
hang. För en mer ingående analys av fyndmaterial och anläggningar hänvisas till rap
porten (Larsson 1993).

Utgångspunkten för diskussionen kommer att vara två av boplatserna, 251 och 252, 
då dessa ger möjlighet till en rad intressanta infallsvinklar. Den tredje undersökta ytan, 
253, rymde bl.a. ett flertal recenta anläggningar och kommer därför inte att närmare 
beröras.

RAÄ251

Den först undersökta boplatsen, 251, var belägen i den norra delen av exploaterings- 
ytan. Topografiskt kännetecknades området av en svagt markerad åssträckning med ett 
par mindre impediment med berg i dagen. Höjden över havet uppgick till mellan 71 och 
74 meter. Boplatsområdet låg på lera, men karaktären på denna varierade, med sand- 
blandad lera i väster (fig. 3).

Den totala undersökningsytan uppgick till ca 8 200 m2. Antalet undersökta anlägg
ningar var 156 stycken. Den klart dominerande gruppen utgjordes av stolphål, drygt 
40 % av det totala antalet anläggningar. Härdarna utgjorde i sin tur omkring en fjärdedel

Fig 3. Flygfoto över RAÄ 251. Flygfoto J. Norrman (RAÄ). Godkänd för publicering av 
Försvarsstaben. Aerial photo of ancient monument 251. Publication approved by Ministry of 
Defence.
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Fig 4. Anläggningsplan RAÄ 251. Ritning M-A Grönwall.
Ancient monument 251 - plan of features.

av antalet anläggningar. Bland andra anläggningstyper finns dessutom en större ugn 
samt en brunn. Vidare undersöktes delar av ett ca 600 m2 stort kulturlager, vilket var 
beläget i den östligaste delen av undersökningsområdet (fig. 4).

Som inledningsvis nämndes kunde en rumslig spridning av anläggningstyper inom 
boplatserna noteras redan i samband med förundersökningen. Detta mönster kunde veri
fieras under slutundersökningen. I den västra delen av boplatsområdet, ett område med 
lättare sandblandad lerjord, framkom ett större antal stolphål, bland dessa kunde tvåhus på

Den flyttande gården 123



Fig 5. A 182 ugn, sannolikt för järnhantering. Foto M. Larsson. A 182. 
Furnace, proably for iron production.

ett tidigt stadium urskilj as.
Hits /, längst norrut, hade en längd av 9 meter och en bredd på 4 meter. Endast den 

takbärande konstruktionen var bevarad, och bestod av fyra parställda stolpar. Det ge
nomsnittliga djupet på stolphålen varO, 18 meter. Sex av stolphålen var stenskodda. Sten 
framkom både i stolphålens yta 1 iksom en bit ned i fyllningen. Ingen härd framkom.

Hus II var beläget ca 20 meter söder om hus I. Längden uppgick till ca 12 meter och 
bredden mellan de takbärande stolparna till ca 3 meter. Precis som i hus I var endast den 
takbärande konstruktionen bevarad. Denna bestod av fyra parställda stolpar. Det ge
nomsnittliga djupet på stolphålen uppgick till 0,25 meter. Fyra av stolphålen var sten
skodda. En mindre härd framkom i husets västra del.

Avståndet mellan de båda husen uppgick till ca 20 meter. Två aktivitetsområden tycks 
kunna knytas till husen. Dessa områden består av ett antal härdar, gropar samt vardera ett 
större, relativt grunt, skärvstensflak. I sistnämnda anläggningar (A 68, A182) påträffa
des betydande mängder keramik, bränd lera och ben. Inom det antagna aktivitetsområdet 
för Hus II finns även en större anläggning, som tolkats som en ugn, A 182 (fig. 5). 
Anläggningen var rundad och hade en diameter på ca 2,3 meter. I ytan framträdde den 
närmast som en rund mörkfärgning med enstaka skärviga stenar. Anläggningen blev 
dock betydligt mer komplicerad efter hand som utgrävningen framskred. Schematiskt 
kan den beskrivas som en 1,05 meter djup nedgravning med en inre kappa av bränd 
lerklining. 1 denna fanns avtryck av en kraftig flätverkskonstruktion. På utsidan av ler- 
kliningen finns textilintryck. Utsidan av lerkupolen ger intryck av att ha varit klädd med
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Fig 6. A 16 brunn. Foto M. Larsson. Feature A 16. Well.

textil. Liknande intryck i lerklining har iakttagits i t.ex. Gene (Ramqvist 1983, s. 71). 
Runt anläggningen fanns en stenpackning med knytnävsstora stenar. En rekonstruktion 
av anläggningen, vilken tolkats som en form av ugn, är svår att göra. En möjlighet är att 
den inre delen bestått av ett kraftigt flätverk klätt med lerklining. Ett yttre skal av sten har 
tjänat som en stabiliserande/värmehållande detalj. Ugnens funktion är osäker. I fyllning
en påträffades keramik, ben och skärvig sten men någon slagg fanns inte. Några mindre 
osäkra degelfragment är dock identifierade. Anläggningen är svårtolkad men möjligen 
kan det röra sig om en reduktionsugn för järnframställning. Den stora mängden sten i 
anläggningen kan ha utnyttjats för att magasinera värme i ugnsväggarna (Broberg 1986, 
s. 104 f.).

Kulturlagret, som också är intressant i sammanhanget, var beläget i undersöknings
områdets sydöstra del och omfattade ca 600 m2. Lagret bestod av svart lera med sot, 
träkol och fynd av keramik samt ben. Lagrets maximala tjocklek uppgick till ca 0,2 m. 
Kulturlagret låg i en svag östsluttning ca 60 m från hus II. I samband med undersökning
en av lagret framkom en halvcirkelformad stenpackning vilken närmast påminner om ett 
bräm, om 6x2m. Stenarna utgjordes av både skärvsten och vanliga stenar. Packningen 
anslöt i öster till en samling jordfasta stenblock. Anmärkningsvärt är att fynden i området 
nästan helt var koncentrerade till stenpackningen. En tolkning som ett avfallslager ligger 
nära till hands. Inledningsvis uppfattades de jordfasta stenarna som resterna av en sten
sträng. I så fall skulle den delvis ha utgjort en gräns mellan avfallsområdet och boplatsy
tan. Denna tolkning får dock ses som rent hypotetisk.

Ytterligare en anläggning (fig 6) skall omnämnas, A 16, belägen i anslutning till det
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ovan diskuterade kulturlagret. Avståndet uppgår till ca 3 meter. Anläggningen, som 
tolkats som en brunn, syntes i ytan som en rund mörkfärgning med en diameter på 3 m. 
Enstaka stenar kunde iakttagas i den yttre delen. Vid undersökningen framträdde sten- 
packningen mer markant. Fyllningen utgjordes i den övre delen av en närmast humös 
gråbrun lera, vilken täckte ett kulturlagerliknande skikt. Några fynd framkom dock inte. 
Mellan stenpackningen och själva nedgravningen framträdde ett ca 2-4 centimeter tjockt 
lager med vad som tolkats som bark eller uppmjukat trä, möjligen rester efter ett brunns- 
foder. Anläggningen var 1,1 meter djup och i botten trängde grundvatten upp.

Vid undersökningen kunde konstateras att på boplatsen sannolikt funnits två hus- 
grundskomplex, eller gårdar, med tillhörande aktivitetszoner bestående av härdar av 
olika karaktär, gropar för avfall och säkerligen också lertäkter samt i ett fall en ugn. 
Kulturlagret med stenpackning är svårare att koppla till någon bestämd husgrupp.

Betraktar vi mer i detalj storleken på det enskilda aktivitetsområdet kring varje gård er- 
hålles för hus I en yta på ca 800 m2 och för hus II ca 600 m2. Dessa uppskattade aktivitets
zoner kan jämföras med de av Grygiel (1986, s. 217) diskuterade aktivitetsytoma i Lengy- 
elboplatsen Brzec ’ Kujawski i Polen. Vid en ingående analys av framför allt Hus 56 kunde 
Grygiel fastställa de utnyttjade ytoma kring huset till 600 m2 och 790 m2. De varierande 
beräkningarna beror på olika byggnationsfaser i huset. Naturligtvis rör det sig i detta fall om 
en helt annan kulturkrets vilken också är nästan 3 000 år äldre men med viss försiktighet kan 
jämförelsen ändå vara av intresse. Slutsatsen blir att det enskilda hushållet, sannolikt, inten
sivt utnyttjat ett mindre område för sina primära hushållsaktiviteter medan ett större intil
liggande område utnyttjats merextensivt. Möjligen utgör ett långsträckt område med större 
härdar mellan de båda impedimenten ett exempel på det senare.

En central fråga är huruvida de båda gårdarna på boplatsen existerat samtidigt eller 
inte. Som framgått av diskussionen ovan fanns ett anläggningsfritt område på 20 meter 
mellan de båda husen. Det är dock svårt att med bestämdhet säga om detta avspeglar en 
korologisk eller kronologisk skillnad.

Datering

En datering av boplatskomplexet 251 måste vila på såväl det arkeologiska materialet 
som 14C-dateringama. Som fallet ofta är vid boplatsundersökningar är fyndmaterialet 
inte särskilt omfattande. Keramikmaterialet dominerar men omfattar endast ett par kilo, 
varav den övervägande delen är bukskärvor, vilka normalt är svåra att datera. Ett mind
re antal mynningsskärvor föreligger emellertid. Keramikmaterialet från boplats 251 ger 
ett homogent intryck; några stora variationer i bränning, magring eller ytbehandling kan 
inte iakttas. Färgen på godset varierar mellan gråsvart till rödbrunt.

För en kronologisk placering är mynningsskärvoma viktiga. Antalet är litet men ka
rakteristiskt är svagt utsvängda, oftast avrundade, mynningar. Några mynningsskärvor 
har en mer rak profil. En tunn, svartglättad, mynningsskärva har en antydan till fasette- 
ring (fig. 7). En datering till förromersk järnålder är sannolik. Klara likheter finns också 
med t.ex. keramikmaterial från den jylländska boplatsen Hodde som dateras till sen 
förromersk järnålder (Hvass 1985, s. 321 ff.).
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Fig 7. Krukskärvor från boplatsen RAÄ 251. Teckning J. Wikborg. 
Potsherds from ancient monument 251.

När det gäller l4C-dateringarna är problemet att något träkol eller annat daterbart 
material inte framkom i husens stolphål. Proverna är tagna i större härdar eller andra 
anläggningar i anslutning till husen. Keramik finns i ett antal av dessa. Det arkeologiska 
materialet kan här komplettera 14C-dateringama.

Från området i anslutning till Hus I föreligger två dateringar:
A 68 2170 +/- 80 BP 220f Kr. (Beta-40912)
A 93 1760 +/- 60 BP 190 e.Kr. (Beta-40913)

A 68 var en långsträckt härd med fynd av bl.a. ben och keramik, medan A 93 var en 
relativt djup anläggning med bränd lera.
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Från området kring Hus II härrör tre dateringar:

A 149 2270 +/-120 BP 320f Kr. (Beta-40914)
A 181 2240 +/- 90 BP 290f.Kr. (Beta-40915)
A 182 2050 +/- 80 BP 100 f.Kr (Beta-40916)

A 149 varen större härd belägen omedelbart norr om huset, medan A 181 varen anlägg
ning av samma karaktär som A 68; en kombination av härd och skärvstenshög. I den 
senare anläggningen påträffades rikligt med keramik. A 182 är den ovan diskuterade 
ugnen. Även i denna framkom ett relativt rikt keramikmaterial.

Dateringarna är naturligtvis alltför få för en mer penetrerande analys, men ger dock 
en klar indikation att boplatsen i stort skall dateras till senare delen av förromersk järn
ålder. De tre dateringarna från området kring Hus II är relativt väl samlade med en 
spridning mellan 320 och 100 f.Kr.

Förhållandet mellan Hus I och Hus II är dock oklart. Anläggning 93 var placerad på 
ett sådant sätt att den bör vara yngre än huset, då den berör en tänkt vägglinje. Kvar är 
då dateringen från A 68,220 f.Kr. Denna datering faller väl inom ramarna för datering
en av Hus II. Det keramiska materialet från anläggningarna 68, 181 och 182 är emeller
tid likartat.

RAÄ252

I samband med förundersökningen framkom anläggningar i form av härdar, stolp- 
färgningar och gropar inom ett begränsat område. Anledningen till förundersökningen 
var dels indikationer i form av svagt förhöjda fosfatvärden och dels det topografiska 
läget. Området utgjordes av en svagt markerad höjdrygg. Höjden över havet var 77 
meter och jordmånen styv lera.

Den totala undersökningsytan, inklusive sökschakt för att begränsa boplatsen, uppgick 
till ca 1 500 m2. Antalet anläggningar på denna förhållandevis lilla yta uppgick till 120 
stycken. Den klart övervägande delen (73 %) var stolphål. Totalt påträffades 23 härdar 
(19%) medan övriga anläggningar utgjordes av gropar samt en större kokgrop (fig. 8).

På boplatsen påträffades ett större långhus. Stolphålen härrörde framför allt från den 
takbärande konstruktionen och endast ett mindre antal kan hänföras till väggkonstruktio
nen. I husets östra del framkom några mindre stolphål, vilka har tolkats som del i en 
svängd gavel. Längs med husets långsidor, och i dess västra del, påträffades endast ett 
mindre antal stolphål.

Husets längd uppgick till 21 meter och bredden mätt mellan de takbärande stolparna 
till 3 meter. Bredden mellan de antagna vägglinjema uppgick till ca 5 meter. Avståndet 
mellan paren varierade mellan 1 och 3 meter. De takbärande stolphålens diameter upp
gick i genomsnitt till 0,5 meter och deras genomsnittliga djup var 0,18 meter. Det är 
alltså frågan om stolphål med ett relativt ringa djup. Den djupa plöjningen har naturligt
vis inneburit att djupet har reducerats. Konstruktionen med parställda stolpar kan också 
ha medfört att stolparna inte behövt grävas ned till ett större djup. En anmärkningsvärd 
detalj i konstruktionen varatt de djupaste stolphålen var koncentrerade till husets västli-
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Fig 8. Anläggningsplan RAÄ 252. Ancient monument 252 - plan of features 
Teckenförklaring:® Stolphål (posthole) © Kokgrop (cooking pit)
O Härd (Heath)© grop (pit) O Kulturlager (culturelager)

gaste, centrala och östligaste delar. Huset har uppenbarligen varit förstärkt eller för
stärkts senare.

Ytterligare en förmodad huslämning undersöktes. Denna var dock av en helt annan 
karaktär än ovan diskuterade. Anläggningen var belägen ca 12 meter sydöst om långhu
set och bestod av åtta stolphål vilka samtliga sannolikt ingått i en takbärande konstruk
tion. Husgrunden var närmast rektangulär till formen. Stolphålens genomsnittliga dia
meter uppgick till 0,39 meter och det genomsnittliga djupet till 0,2 meter.

Boplatsens inre struktur

Utifrån resultaten från förundersökningen 1989 och undersökningen 1990 kan boplat
sen anses som rumsligt avgränsad. Åt norr vidtog ett större impediment med berg i da
gen, till vilket boplatsen anslöt. Åt söder och öster framkom däremot inga ytterligare
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anläggningar. Schakt i samband med förundersökningen i dessa områden gav ett nega
tivt resultat. Den enda tveksamheten beträffande boplatsens utbredning är i sydväst där 
ett större härdområde är beläget. I de provschakt som drogs under förundersökningen i 
detta område framkom emellertid inga anläggningar. Den totala ytan med anläggnings- 
spår uppgår till mellan 1 000 m2 och 1 200 m2.

En intressant uppdelning kan iakttagas inom boplatsområdet. Ett långhus finns i norr 
och ansluter nära till ett impediment med berg i dagen. Väster om huset finns några 
mindre härdar, stolphål samt ett par smärre gropar. En tolkning av detta område som en 
aktivitetszon i nära anslutning till huset är trolig. Några av stolphålen, vilka var relativt 
kraftiga, kan ha ingått i en fonn av hägnad. Ett ca 260 m2 stort område med större härdar 
är beläget i sydväst. I området undersöktes sammanlagt 12 härdar av varierande storlek. 
Nordöst om detta område kan ett område med några härdar och ett område med ett 
kulturlager beläggas. Det sistnämnda omfattar en yta på ca 50 m2 och får närmast tolkas 
som att en naturlig svacka fyllts ut med organiskt avfall från boplatsen. I anslutning till 
detta område låg det ovan nämnda mindre huset, vilket uppfattats som någon form av 
uthus.

En förutsättning för att kunna diskutera boplatsens inre struktur är att huset och de 
olika aktivitetszonema är samtida. För detta talar den relativt ”ostörda" bild vi får av 
boplatsytan. Klara grupperingar av olika typer av anläggningar kan iakttagas. Huset är 
inte stört av några härdar eller gropsystem av senare datum. En uppdelning av boplats
ytor i olika aktivitetszoner har också iakttagits på flera håll t.ex. vid undersökningarna 
vid Bålsta i Uppland. I utkanterna av boplatsen framkom där ett betydande antal större 
härdar, vilka var rika på skärvsten (Karlenby 1987, s. 51).

Datering

Tyvärr framkom få fynd på boplatsen. De små mängder keramik som påträffades går 
inte att närmare datera. Allmänt kan sägas att de har samma karaktär som skärvorna på 
boplats 251. En datering får först och främst bygga på 14C-värden samt husets typolo
giska drag. Inledningsvis skall ,4C-dateringama behandlas. Husets närmare datering 
och funktionsindelning diskuteras i ett följande kapitel.

Följande l4C-dateringar föreligger:

A 278 2200+1-100 BP 250f.Kr. (Beta^f0919)
A 281 2110+1- 90 BP 160f.Kr (Beta-43556)
A 285 1950+1- 80 BP 0 (Beta-43557)
A 306 1920+1-110 BP 30 e.Kr. (Beta-40920)
A 336 2330+/- 90 BP 380f.Kr (Beta-40921)

Samtliga dateringar härrör från träkol från härdar. A 278, 281 och 285 var härdar be
lägna i det stora härdområdet, A 306 var belägen strax väster om långhuset medan A 
336 låg i anslutning till det mindre huset.

Dateringarna pekar på en kronologisk placering av boplatsen till senare delen av för-
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romersk järnålder och äldre romersk järnålder. Dateringarna omspänner perioden 380 
f.Kr. till 30 e.Kr.

Husens typologi och funktion

Arkeologiskt har de två diskuterade boplatserna daterats till senare delen av förromersk 
järnålder, mellan ca 300 f.Kr.-O. Tre tydliga huskonstruktioner har undersökts, samt ett 
mer osäkert. I det följande skall husens typologiska datering jämföras med den arkeolo
giska. Vidare skall, i den mån detta är möjligt, husens funktionsindelning diskuteras.

I Skandinavien finns idag ett betydande antal undersökta boplatser med hus från järn
ålder. Bara i Mellansverige är ett drygt sextiotal undersökta (Hedman 1987, s. 139). I 
detta sammanhang skulle det föra alltför långt att behandla samtliga dessa utan diskus
sionen får inriktas mot hus från i första hand förromersk järnålder.

När man talar om denna period tänker man kanske framför allt på den stora boplatsen, 
1 andsbyn, Hodde på Jylland, vilken är samtida med boplatserna i Mjärdevi. Husen i 
Hodde kan indelas i två huvudgmpper; små hus med en längd av 4,5-8 meter och lång
hus med en längd av 9,5-22,5 meter (Hvass 1985, s. 99). I gruppen små hus är en längd 
av 5 meter vanligast medan i gmppen långhus är en längd av 13 meter den klart domine
rande (Hvass 1985, s. 99). Långhusens bredd uppgår i genomsnitt till 5 meter, mätt 
mellan vägglinjema. Tar vi endast hänsyn till bredden mellan de takbärande stolparna är 
denna ca 3 meter (Hvass 1985, s. 101). De takbärande stolpparens inbördes avstånd i 
längdaxeln uppgår till ca 3 meter (Hvass 1985, s. 103). I flera fall kan en indelning i 
bostadsdel respektive stalldel ses. Stallet ligger alltid i öständan av huset (Hvass 1985, 
s. 110).

Från svenskt område föreligger uppgifter om hus från förromersk järnålder från ett 
flertal platser. I samband med det stora Västgasprojektet i Halland under mitten av 1980- 
talet undersöktes ett stort antal äldre jämåldersboplatser, däribland ett par med säker 
datering till förromersk järnålder. Vid Oktorp i Halland undersöktes en boplats med 
gropsystem samt ett långhus. Huset var 23 meter långt och 2,5 meter brett mellan de 
takbärande stolparna. Inga spår av väggen kunde beläggas. Dateringen är 200 f.Kr.-0. 
(Artelius 1989, s. 47, 90). Vid Skottorp i Halland undersöktes ett flertal hus bl.a. två 
vilka daterats till senare delen av förromersk järnålder (350-100 f.Kr.). Hus 1 (A 100) 
har en längd av 15 meter. Den takbärande konstruktionen består av sju rader stolpar. 
Avståndet mellan paren uppgick till mellan 3,5 och 4 meter. Hus 2 (A 140) var 16 meter 
och avståndet mellan de takbärande stolparna var ca 3 meter (Artelius 1989, s. 87).

I samband med omfattande undersökningar i Ystadsområdet i sydligaste Skåne har ett 
antal långhus från förromersk järnålder undersökts. På boplatsen L. Köpinge 6:20 fram
kom bl a ett 22x6 meter stort långhus. Avståndet mellan de takbärande stolparna upp
gick till ca 2,5 meter (Tesch 1982, s. 48). Ytterligare två hus från den här aktuella 
perioden har undersökts i Ystadsområdet. Det första var beläget på St. Herrestad 68:88 
och var ca 14 meter långt och hade en bredd mellan de takbärande stolparna på ca 2 
meter (Tesch 1988, s. 202 f.). Vid Köpinge 21:2 framkom ett flertal hus, bl.a. ett 20x6 
meter långt hus som 14C-daterats till 345 f.Kr. (Ua-632). Avståndet mellan de takbäran
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de stolparna uppgår till ca 3 meter (Tesch 1988, s. 218 f.).
Från Östergötland föreligger uppgifter om ett flertal långhus från äldre järnålder men 

tyvärr är majoriteten av dessa inte publicerade (Femholm 1987, s. 70 ff.). Några säkra 
hus från förromersk järnålder är inte kända utan den övervägande delen av husen kan 
dateras till romersk järnålder. Ett av de bäst bevarade husen undersöktes vid Biåsvädret 
(Vreta Klosters socken). Huset var minst 20 m långt och 7,5 m brett. Avståndet mellan 
de takbärande stolparna uppgick till mellan 2,75 och 3 m (Femholm 1982). Huset är 
14C-daterat till mellan 200 och 355 e.Kr. (Femholm 1982, s. 19).

Från mellansvenskt område föreligger också ett betydande antal hus från framför allt 
romersk järnålder. Nämnas kan huset från Karleby i Södermanland. Dateringen är yng
re romersk järnålder (Bennett 1984, s. 80 f.). I samband med undersökningarna för den 
nya sträckningen av El 8 har vid Tibble i Uppland minst ett hus från förromersk järnål
der undersökts. Huset var ca 24 meter långt och hade en bredd mellan de takbärande 
stolparna av 2 meter (Andersson & Hjärthner-Holdar 1989, s. 26 f.). Vid undersökning
arna vid Bålsta framkom minst ett långhus som preliminärt daterats till förromersk järn
ålder (Göthberg 1989, s. 61 f.). Den omfattande undersökningen vid Gene i Ångerman
land har lämnat mycket detaljerad information kring funktion och indelning av husen 
under äldre järnålder. Husen i Gene är dock avsevärt yngre än de här aktuella; datering
en är romersk järnålder (Ramqvist 1983).

Sammanfattningsvis kan vi säga att husen under förromersk järnålder tycks kunna 
uppdelas i minst två grupper; kortare hus mellan 10 och 15 meter långa samt längre hus 
upp till 25 meter långa. Karakteristiskt är den ringa bredden mellan de takbärande stol
parna. I regel uppgår inte denna till mer än mellan 2 och 3 meter.

Mjärdevihusen faller väl innanför de uppställda typologiska ramarna. Två kortare hus 
och ett längre har undersökts. Bredden på den takbärande konstruktionen överensstäm
mer väl med den från de ovan diskuterade husen. Inget motsäger därför en datering till 
förromersk järnålder.

En mycket detaljerad information kring rumsindelning och funktion har presenterats 
beträffande husen från Gene. Slutsatserna baseras på sex faktorer:

• Placeringen av konstruktionsdetaljer
• Härdarnas placering
• Den brända lerans spridning
• Fyndens spridning
• Spridningen av de förkolnade fröerna och sädeskornen
• Fosfatvärdenas utsago (Ramqvist 1983, s. 153).

Myhre (1978, s. 238) har också diskuterat funktionsindelning avjämåldershus men dock 
inte på ett så ingående sätt som Ramqvist. Husen i Mjärdevi tillåter inte en detaljerad 
analys men några faktorer kan ändå diskuteras.

Fosfatprover togs i Hus II på boplats 251 och i långhuset på boplats 252. Proven togs 
på varje meter i förstnämnda hus och på varje halvmeter i sistnämnda hus (fig. 9).

Resultatet blev för Hus II att tre områden med varierande fosfatgrader framkom. De 
högsta värdena ligger i väster, de lägsta i den centrala delen medan den östra delen 
återigen visar högre värden. Den västra delen, med de högre fosfatvärdena, kan tolkas
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Fig 9. Det fosfatkarterade huset från RAÄ 252. Ritning M-A Grönwall. 
Phosphate-mapping in the building from ancient monument 252.

som en stalldel. Den centrala delen utgöres av en ingångsdel, en fonn av hali. Den Östra 
delen slutligen utgöres av bostadsdelen.

I långhuset på boplats 252 indikerar fosfatvärdena också en indelning av huset i tre 
sektioner. De takbärande stolparna och härden framträder tydligt i fosfatvärdena. I väs
ter finner vi en 11 x 5 meter stor sektion där fosfatvärdena varierar mellan 31-85 fosfat
grader. I den centrala delen har vi en del omfattande 2,5 x 5 m med fosfatvärden mellan 
0-20 fosfatgrader. I den östra delen av huset har vi en del som är 11 x 5 m. Fosfatvärdena 
uppgår här till mellan 11 och 30 fosfatgrader. Dessa tre sektioner har tolkats som, sett 
från väster, stall, ingång/hall och bostadsdel. Stalldelen omfattar 55 m2, ingångssektio- 
nen 12,5 m2 och bostadsdelen 55 m2. Intressant är också att stalldelen ger intryck av att 
ha varit av en mer stabil konstruktion. De takbärande stolparna har kraftigare dimensio
ner och har en mer regelmässig placering än i den östra.

Tydligt är att stalldelama i Mjärdevihusen skall placeras i västdelarna av husen, fram
för allt är detta markant i långhuset från boplats 252. Detta är ett drag som klart avviker 
från det vedertagna mönstret som vi möter det i t.ex. Hodde med stalldelen i öst (Hvass 
1985, s. 110). Indelning i tre rum eller moduler är däremot karakteristiskt i de äldre
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jämåldershusen. Under senare delen av äldre järnålder utvecklas en annan form av lång
hus med ett större antal moduler eller rum. Detta framgår tydligt av det publicerade 
materialet från t.ex. Nörre Snede på Jylland (Egeberg-Hansen 1988, s. 175). Det långa 
huset från Mjärdevi (RAÄ 252) kan närmast jämföras med hus I från Bodde. Sistnämn
da hus var 22 meter långt och hade en stalldel på 12 meter och en bostadsdel på 9 meter 
(Hvass 1985, s. 113). Antalet större djur i detta hus har Hvass (1988, s. 55) beräknat till 
22 stycken. Med stor försiktighet kan denna beräkning överföras på Mjärdevihuset. 
Tyvärr saknas båsindelning, varför en korrelation mellan hus I i Hodde och det här 
aktuella huset helt får bygga på storleken på den antagna stalldelen.

Genom fosfatkarteringen i två av långhusen på boplatserna 251 och 252 har en diffe
rentierad bild av husens funktion erhållits. En tredelning av husen är tydlig. Detta gäller 
framför allt det längre huset på Mjärdevi (RAÄ 252). Placeringen av stalldelen tycks 
avvika från det förekommande mönstret i Sydskandinavien i och med placeringen i väs
ter. Här har möjligen lokala preferenser spelat in.

Samhälle och bosättningsmönster 
under äldre järnålder i Mjärdeviområdet

I följande avsnitt skall undersökningar placeras i ett socialt och ekonomiskt samman
hang, från 300/200 f.Kr. upp i yngre romersk järnålder ca 300/400 e.Kr. Som nämndes 
inledningsvis föreligger ett betydande antal undersökningar av boplatser och gravfält 
inom det aktuella området.

De daterade fomlämningama på gravfälten 54 och 57 ligger framför allt i yngre ro
mersk järnålder (Nilsson 1974, 1975). Ett betydande antal gravar på dessa gravfält har 
dock inte närmare kunnat dateras (Nilsson 1974, s. 11 f.). Möjligheten finns att de kan 
representera förromersk järnålder. De runda stensättningama på RAÄ 86 kan dateras 
till förromersk järnålder/romersk järnålder. En markant tyngdpunkt i gravmaterialet lig
ger alltså i senare delen av förromersk järnålder och upp i romersk järnålder.

Stensträngarna, som det finns rester av inom den västligaste delen av exploaterings
området, är en viktig indikation för att bebyggelse funnits på platsen under äldre järnål
der. En mindre del av en stensträng framkom dessutom vid undersökningen av RAÄ 73 
(Ekberg 1990). Dateringen av stensträngarna anses idag som entydig. Widgren (1983, 
s. 71) placerar dem mellan de första århundradena före Kristi födelse och 500/600-talet 
e.Kr.

Larsson (1989, s. 344) ser i en analys av den yngre bronsålderns och den äldre järnål
derns bosättning och gravar en markant förändring omkring 100 f.Kr. Ett samhälle ba
serat på stora enheter övergår under senare delen av förromersk järnålder till att baseras 
på familjegrupper. Dessa bosättningar av familjetyp anses ha haft en storlek på mellan 3 
och 6 km2 (Widgren 1983, s. 118). Bosättningar skall emellertid inte ses som isolater 
utan som ingående i ett komplext system med delade inägor och utmarker (Widgren 
1983, s. 116). Avståndet mellan de enskilda gårdarna överstiger sällan 5-600 meter 
(Widgren 1983, s. 71, fig. 2:54). Welinder (1975, s. 80 ff.) diskuterar en modell där 
gödsel utnyttjades på inhägnade ensädesåkrar från ca 100 f.Kr. Under samma period,
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alltså senare delen av förromersk järnålder, kan vi också se förändringar i gravmateria
let vilket skulle indikera ökade sociala skillnader. Undersökningar på t.ex. Bornholm 
visar på förändringar mellan förromersk järnålder period II och III. Under perioderna I 
och II (500-150 f.Kr.) är gravgodsets omfattning dikterat av ålder och kön medan det 
under den senare perioden sker en markant förskjutning mot ett fåtal rika gravar bl.a. 
vapengravar. Denna grupp gravar tillhör endast en liten del av samhället; en elit. Detta 
indikerar att dessa familjer var del av ett samhälle baserat på släktskapsrelationer (Jor
gensen 1990, s. 84 ff.).

Iakttagelsen styrks till viss del även av boplatsundersökningar som t.ex. Hodde på 
Jylland där Hvass (1988, s. 58), med utgångspunkt från gårdarnas storlek, tyckt sig 
kunna urskilja fyra sociala skikt i landsbyn. Endast en gård tillhör hela tiden det översta 
sociala skiktet. Hodde kan dateras till period III under förromersk järnålder. Hedeager 
(1990, s. 199) anser att Hodde representerar en storbonde som anlägger och kontrollerar 
en hel by.

Kan en liknande utveckling tänkas i det här aktuella området, Mjärdevi? Det aktuella 
området har en yta av ca 2 km2.1 det föregående har två bosättningar med två respektive 
ett hus påvisats. Samtliga hus har daterats till förromersk järnålder period II/III. Det 
finns dock en markant skillnad mellan bosättningarna. Den ena boplatsen, RAÄ 251, 
utgörs av två långhus skilda åt av ett ca 20 meter anläggningsfritt område. Till varje hus 
kunde aktivitetsområden knytas. Den andra boplatsen, RAÄ 252, har en annan karaktär 
med ett längre hus (22 meter) samt ett mindre, det senare närmast ett uthus. Till husen 
hör en större aktivitetsyta med härdar och gropar. Boplatserna kan antas vara samtida.

Avståndet mellan boplatserna uppgår till ca 500 meter. Mellan boplats 251 och de 
närmast belägna gravfälten är avståndet 500 och 800 meter. Boplats 252 har gravfält 
belägna inom en radie av 200 och 500 meter. Avstånden överensstämmer med tidigare 
iakttagelser t.ex. Larsson (1989, s. 348), där samtida gravfält uppträder ca 300 meter 
från boplatsytan.

Boplats 251 utgöres alltså av två mindre långhus som i den här diskuterade modellen 
antas ha varit samtida. Den andra boplatsen består av ett avsevärt längre hus och dessut
om ett mindre parallellt liggande uthus. Här tolkas detta som sociala och ekonomiska 
skillnader i linje med vad som diskuterats i det föregående. Beräkningar av t.ex. antalet 
större nötkreatur som varit möjliga att stalla i huset på boplats 252, jämfört med de 
kortare husen på boplats 251, antyder att de båda boplatserna representerar olika socia
la och ekonomiska miljöer. I det längre huset har 22 djur kunnat stallas, i de kortare 
kanske endast 6 stycken. I det osteologiska materialet från Mjärdeviboplatsema kan en 
förstärkt höstslakt utläsas. Ett antal nötboskap slaktades under hösten men mer än hälf
ten av boskapen uppnådde dock vuxen ålder. En del individer uppnådde en avsevärd 
ålder vilket kan utläsas av tandmaterialet (F. Johansson, osteologisk rapport i Larsson 
1993).

Hur stora arealer som utgjort inmark respektive utmark är utifrån fomlämningsbilden 
i Mjärdeviområdet svår att beräkna. Widgrens (1983, s. 79) beräkningar visar att gene
rellt sett ca 3 hektar kan ha utgjort odlad mark medan utmarken omfattat ca 30 hektar. 
Överfört på exemplet Mjärdevi visar dessa siffror att till varje bosättning bör ett område 
med ca 500 meters radie ha hört. Exempel från idag levande samhällen med en likartad 
ekonomisk struktur visar att avståndet mellan gård och odlad mark sällan överstiger 1
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kilometer (Chisholm 1962).
Sammanfattningsvis kan vi säga att bebyggelsen inom det här diskuterade undersök

ningsområdet i centrala Östergötland under förromersk järnålder sannolikt omfattade 
tre gårdar organiserade på två boplatsområden. En skillnad av social och ekonomisk 
karaktär förefaller att ha funnits mellan två av enheterna. Antagandet baseras dels på de 
enskilda gårdarnas storlek samt de iakttagelser som gjorts på flera håll i Skandinavien, 
att en social och ekonomisk stratifiering växer fram under de sista århundradena före 
Kristi födelse.

Hur ser då bosättningsstrukturen ut under romersk järnålder i området? Vi har en 
undersökt boplats, RAÄ 73, från äldre och yngre romersk järnålder samt en 14C-date- 
ring till 390 e.Kr. från boplatsområde 254. Från boplats 73 finns dessutom en 14C- 
datering till förromersk järnålder (Ekberg 1990).

Två gravfält med gravar daterade till romersk järnålder är undersökta inom analys
området. Gravfält 57 kan på grund av gravarnas typer samt fynden dateras till romersk 
jämålder/folkvandringstid (Nilsson 1974) medan det andra gravfältet, RAÄ 54, genom 
gravtyper och fynd (kam, spelbrickor och glasbägare) låter sig dateras till 200-300 talet 
e.Kr. (Nilsson 1975). Gravfälten är alltså i stort sett samtida med ovan nämnda bosätt
ningar. Avståndet mellan boplatsen/ema och gravfälten är dock ca 500 till 600 meter.

På grund av att endast delar av boplats 73 undersöktes samt att boplatsområdet 254 
endast förundersökts är det svårt att diskutera boplatsernas storlek och karaktär. Hypo
tetiskt kan vi anta att boplatsen 73 utgjort en större ensamgård, ett antagande som base
ras på att endast ett hus har kunnat identifieras inom området (Ekberg 1990).

Boplatsernas storlek har troligen inte genomgått några större förändringar under peri
oden sen förromersk järnålder och in i romersk järnålder. Gravmaterialet, t.ex. den ro
merska glasbägaren från boplats 54, antyder dock att en förändring av den sociala struk
turen kan ha skett. Prestigeföremål nedlägges nu i större utsträckning i gravarna vilket 
tyder på en ökad social stratifiering i samhället, ett fenomen som bl.a. Jörgensen (1990, 
s. 85 f.) iakttagit på Bornholm vid samma tid.

Avslutningsvis kan sägas att undersökningarna i Mjärdevi kunnat belysa frågor om 
bebyggelsekontinuitet, bosättningsmönster samt boplatsernas inre och sociala struktur. 
Bebyggelse har belagts från en senare del av förromersk järnålder till sen romersk järn
ålder. Till boplatserna, med i ett par fall välbevarade huskonstruktioner, kan sannolikt 
ett antal intilliggande större gravfält föras. Bosättningen i området tycks under äldre 
järnålder ha varit baserad på ensamgårdar. En variation i husstorlek och boplatsstruktur 
under senare delen av förromersk järnålder kan iakttas och har tolkats som tecken på en 
begynnande social stratifiering av samhället.

Kommande planerade undersökningar i Mjärdeviområdet får bekräfta om den här 
diskuterade modellen för bebyggelsens utveckling under äldre järnålder är hållbar eller 
inte.
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Summary
In the summer of 1990 settlement sites from the Pre-Roman Iron Age were excavated at 
Mjärdevi on the southern outskirts of Linköping. At the two settlements sites a total of 
three longhouses were encountered. At one site (RAÄ 251) two relatively small houses 
dating from the late Pre-Roman Iron Age were investigated. At the other site (RAÄ 252) 
a farmstead comprising a 21 m long house, a small outhouse, a hearth area, a probable 
waterhole and an earth oven was excavated. This complex also dates from the late Pre- 
Roman Iron Age. A model for the social system of the Early Iron Age is discussed on the 
basis of observed differences in the size of the houses. The differences may be a conse
quence of growing social and economic inequality.
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Bybildning
—Förhistorisk kontinuitet eller medeltida innovation? 
Exempel från Uppland och Västmanland

av Per Frölund & Lars Wilson

Under framförallt senare delen av 1980-talet har som bekant ett stort antal exploate- 
ringsgrävningar givit ny information om förhistoriska boplatser på flera platser i landet, 
bl.a. har stora boplatskomplex belägna i åkermark blottats i Mälardalen vid de arkeolo
giska undersökningarna i samband med omläggningen av väg E18 i Uppland. Vad som 
dock är mindre bekant är den stora mängd av förhistoriska boplatser som framkommit 
vid sökschaktningar i samband med arkeologiska utredningar, förundersökningar eller 
vid andra undersökningstillfällen.

UV-Uppsala har under 1990 och 1991 utfört arkeologiska utredningar och förunder
sökningar i Uppland och Västmanland, varvid förhistoriska boplatslämningar påträffats 
vid ett flertal platser i direkt topografisk anknytning till byar med medeltida skriftliga 
belägg. Dessa boplatslämningar karaktäriseras av kulturlager och anläggningar förde
lade över relativt stora ytor, mellan 10 000 och 40 000 m2. De kan preliminärt dateras 
genom 14C till skilda delar av järnålder, företrädesvis förromersk-romersk järnålder, i 
några fall också till vendel- och vikingatid.

I vilken omfattning den medeltida byn överlagrar den förhistoriska boplatsen, kan på 
grund av exploateringsområdenas gränser och undersökningarnas art för närvarande 
inte klart avgöras. Det är dock tydligt att en klar rumslig korrelation föreligger i den 
topografiska lokaliseringen mellan förhistorisk - företrädesvis äldre järnålder - och 
historisk bebyggelse på dessa platser.

Detta förhållande kan betraktas på flera sätt:

• Förhistoriska boplatser uppträder på så skiftande platser i landskapet, att de oundvikli 
gen måste sammanfalla med senare tiders bebyggelse på vissa platser.
• Lämpliga boplatslägen är fåtaliga, vilket medför en skenbar bild av organisatorisk 
kontinuitet på vissa platser.
• Somliga av de medeltida byarna är produkten av en på platsen befintlig kontinuitet som 
sannolikt kan anas ha sina rötter i yngre bronsålder-äldre järnålder.
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Fig 1. Haga i Svinnegams socken. Uppland. Exempel på fomlämningsindikationer i anslutning 
till bytomt. Skrafferad yta anger var fornlamningar påträffades. Ritning Erik Nordberg. Haga in 
Svinnegarn parish. Uppland, where archaelogical remains are associated with a desserted 
village site. The shaded area shows the position of the archaeological remains.

Förhistoriska boplatser och medeltida byar

I syfte att närmare konkretisera denna rumsliga korrelation följer nedan en kortfattad 
redogörelse för resultaten från några av dessa undersökningar. Ytterligare exempel på 
samma fenomen finns men vi har dock helt subjektivt valt att redovisa just dessa platser. 
Rent geografiskt fördelar sig undersökningsplatserna till norra, centrala och sydvästra 
Uppland samt södra Västmanland.

Skämsta by är belägen i norra Uppland i Tämnaråns dalgång, sydöst om Tierp sam
hälle och på östra sidan av Tämnarån. Skämsta omtalas första gången 1409, ”i Skelm- 
sta”, och bestod 1541 av fyra hemman och ett torp (DMS 1:4, s. 77). Av bevarade 
fornlamningar i byns närhet finns fyra mindre gravfält, varav tre är belägna norr och ett 
söder om byn. Vidare finns sex stensättningar öster om byn.

I samband med en fömndersökning 1991, inför utbyggnaden av Ostkustbanan mellan 
Uppsala-Tierp, påträffades boplatslämningar i åkermark öster om bytomten i nära an
knytning till denna. Lämningarna utgjordes av kulturlager, härdar, nedgrävningar och 
stolphål m.m. Lämningarna kan efter gjorda l4C-dateringar preliminärt dateras till för
romersk järnålder och vendeltid, BP 2260180, BP 1460160 (Frölund 1991a).

Skörby är beläget på Håbolandet i sydvästra Uppland, strax sydväst om Bålsta. Byn 
omtalas första gången 1286, ”in Skirlaby” (Karlenby 1989, s. 58,65). Enligt den äldsta
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karteringen av Skörby, en ägoavmätning från 1699, bestod byn av fem hemman (Göth- 
berg 1991). Ett säteri bildades 1628 varunder hela byn hörde från slutet av 1600-talet. 
Från 1700 räknades Skörby säteri som underlydande till Sjöö i Lagunda härad (Alm
qvist 1931, s. 817). Av bevarade fornlämningar återfinns två gravfält söder respektive 
norr om byn samt två skålgropsförekomster och tre husgrunder inom den övergivna 
by tomten.

Vid en förundersökning förlagd strax nordöst om bytomten framkom inom en mindre 
yta i undersökningsområdets sydvästra del lämningar med fynd av tegel, som hör sam
man med bytomten. Åt öster vidtog omfattande förhistoriska boplatslämningar i form av 
kulturlager, härdar, nedgrävningar, stolphål m.m. Boplatslämningama kan preliminärt 
dateras till romersk järnålder-folkvandringstid efter två 14C-dateringar, BP 1890+80, 
BP 1550±80 (Frölund 1991 B).

Strax norr om Uppsala, i centrala Uppland, ligger Gamla Uppsala. Ortnamnet Uppsa
la omnämns på runstenar omkring år 1000, ”at Upsalum”, Gamla Uppsala omtalas ex
plicit första gången 1376, "i Gambia Vpsala” (DMS 1:2, s. 201). År 1540 omfattar byn 
inklusive Kungsgården 20 hemman. Det bevarade fomlämningskomplexet i Gamla Upp
sala utgörs i huvudsak av gravar och gravfält, runstenar, kyrka, terrasser m.m. (för ut
förlig beskrivning och sammanfattning av den arkeologiska situationen i Gamla Uppsa
la, se Duczko 1990; Lindqvist 1936).

I samband med en undersökning 1990, påträffades omfattande boplatslämningar i åker
marken 200 meter norr om läget för kyrkbyn. Boplatslämningama utgjordes av kulturla
ger. härdar, stolphål och nedgrävningar samt ett grophus. Undersökningen medger inte 
någon helhetsbild av boplatslämningamas omfattning, men utbredningen av anläggningar 
och kulturlager omfattade större delen av den undersökta ytan. Boplatslämningama kan 
preliminärt dateras till folkvandrings-, vendel- och vikingatid efter fyra gjorda 14C-da- 
teringar, BP 1430±60, BP 1340+70, BP 1190+60, BP 1030+50 (Frölund 1991c).

Haga bytomt är belägen i Svinnegams socken söder om Enköping, en knapp km syd
väst om Haga gård. Haga (äldsta belägg 1326) omnämns i de äldsta källorna som kungs
gård, vilken enligt Styffe (1911) skall ha legat vid det s.k. Gammal-Haga strax söder om 
bytomten (se även Almqvist 1931, s. 640). I bytomtens närhet finns ett flertal gravar och 
gravfält, bestående av stensättningar och högar samt även uppgifter om lösfynd.

Med anledning av planer på att anlägga en golfbana i bytomtens omgivningar beslöts 
om en arkeologisk utredning med upptagande av sökschakt, vilket resulterade i upptäck
ten av omfattande lämningar av förhistorisk bebyggelse i anslutning till bytomten (yta B 
på översiktsplanen). I likhet med t.ex. Vallby, Västmanland (se nedan), var fyndmateri
alet närmast bytomten av blandad karaktär, d.v.s. ett övre lager med lämningar från den 
egentliga bytomten och ett undre med förhistorisk karaktär. Även i Haga fanns en tydlig 
övergång där de recenta lämningarna fick ge plats för en mer enhetlig uppsättning av 
förhistoriska lämningar (härdar, stolphål, mörkfärgningar) som upphörde ca 200 m från 
bytomten. Kolprover från området daterades till omkring övergången äldre/yngre järn
ålder, BP 1570+80, BP 1630+90 (Wilson 1990a).

Vallby bytomt är belägen i anslutning till Köping, omkring 1 km söder om Skoftesta 
gård och gränsar i väster mot Hedströmmen. På platsen finns ett flertal husgrunder som 
vittnar om den tidigare bebyggelsen. Vallby omnämns första gången 1539 (Österberg 
1934).

Bytomtens näromgivningar är fattiga på fasta fornlämningar, de närmast belägna gra-
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vama återfinns vid Skoftesta i norr samt mot Ängeby ca 1 km i östlig riktning. Fombor- 
gen Skoftesta skans återfinns ca 1,5 km mot nordöst. I omedelbar anslutning till bytom
tens norra begränsning finns ett stycke åkermark där det blev aktuellt att ta upp sök- 
schakt i den arkeologiska utredning som gjordes med anledning av vägverkets planer på 
omdragning av väg E 18.

Fomlämningsindikationema utgjordes, förutom av själva bytomten, främst av skärv- 
stensförekomster i marker omkring tomten. I schakten närmast bytomten framkom inte 
oväntat rester av bebyggelse, tegel, jämfragment, obrända ben m.m. Under detta lager 
kunde emellertid anas en sannolikt förhistorisk bosättning i form av ett svagt kulturla
ger, bränd lera och keramikfragment. I takt med att sökschakten sträckte sig längre från 
bytomten avtog det senmedeltida materialet och lämningarna antog en enhetlig förhisto
risk karaktär för att helt upphöra efter omkring 200 m. Kolprover från anläggningar i 
området daterades till äldre resp. yngre järnålder samt till senmedeltid/äldre modem tid 
vilket bekräftade den bedömning som gjordes i fält, BP 2030+80, BP 1720+80, BP 
1670+80, BP 1660+80 (Wilson 1990b).

Herrevads bytomt i Kolbäcks socken är belägen omedelbart söder om Kolbäcks sam
hälle, omkring 400 m söder om Gästgivaregården. I bytomtens omgivningar finns ett 
större gravfält, skadat vid byggnation i seklets begynnelse, med en sannolik datering till 
äldre järnålder. Här finns också en älvkvamsförekomst samt en hög registrerad.

I ett område som begränsas av Herrevadsvägen, befintlig bebyggelse i norr, och den 
nuvarande Herrevads gård i söder, planerar Hallstahammars kommun att uppföra små
hus. Med anledning härav upptogs sökschakt som ett led i en arkeologisk utredning, 
varvid en fornlämning av boplatskaraktär framkom i omedelbar närhet av den forna 
bytomten. Lämningarna var dels blandade, både recenta och förhistoriska, och dels mer 
enhetligt förhistoriska. De två kolprover som togs i området har daterats till tiden om
kring äldre järnålder, BP 1990+90, BP 1900+70 (Wilson 1991).

Medeltida innovation eller obrutet sammanhang?

Omfattningen och arten av ovan redovisade undersökningar ger självfallet inga entydi
ga svar på frågor om boplatsernas struktur. Att boplatslämningar av förhistorisk karak
tär påträffas i anslutning till bytomterna indikerar emellertid någon form av varaktig 
bosättning.

Frågan om byarnas tillkomst i Mälardalen har inom den bebyggelsehistoriska forsk
ningen länge präglats av bebyggelsearkeologins och kulturgeografins skilda uppfatt
ningar. Bebyggelsearkeologins företrädare (se Dahlbäck, G. 1987 och där anförd litte
ratur), har hävdat att den förhistoriska bebyggelsen i huvudsak varit organiserad i en
samgårdar som utvecklats till byar vid övergången till medeltid. Uppfattningen grundas 
på möjligheten att morfologiskt datera ej undersökta gravfält genom analogi med under
sökta gravfält såsom hörande till äldre eller yngre järnålder och att deras skilda fördel
ning speglar en bebyggelsemässig förändring. Att skillnaden i fördelning av gravfält 
från äldre och yngre järnålder speglar en bebyggelsemässig förändring hävdades bl.a. 
av Oscar Almgren (1912, s. 341 f.) i en studie över Alunda sockens fornminnen, detta
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trots att han visade att ett höggravfält överlagrade ett äldre gravfält med kvadratiska 
stensättningar och resta stenar (ibid., s. 338).

Som huvudorsak till byarnas tillkomst vid övergången till medeltid, menar Ambro
siani (1964) och Hyenstrand (1974; 1989, s. 163), att det under yngre järnålder sker en 
markant befolkningsexpansion, vilken är manifesterad av det stora antalet yngre jämål- 
dersgravfält. Gravfältens användningstid har dock visat sig vara mer komplex och ut
sträckt och kan följaktligen inte generaliseras på detta sätt, vilket bl.a. påtalats av Agne
ta Bennett (1987, s. 8) och Bo Petré (1987). Petré (ibid., s. 24) menar med exempel från 
Lovö, att flera av de gravfält som förekommer inom en bys domän kan ha existerat 
samtidigt och därmed inte har avlöst varandra i klara kronologiska sekvenser. Beträf
fande exempel på reviderad fomlämningsbild, se K-G. Selinge 1986 (s. 79 ff.).

Företrädare inom kulturgeografin har å sin sida hävdat att byarnas tillkomst skett 
tidigare (Dahlbäck 1987), och att den förhistoriska bebyggelsen varit organiserad i går
dar som först efter hand och då särskilt under yngre järnålder, sammanslagits till större, 
reglerade enheter (se t.ex. Widgren 1983), d.v.s. vad vi numera oftast menar med en by. 
Orsakerna till denna omfattande samhällsförändring skulle bl.a. vara att söka i en be
folkningsexpansion med åtföljande klyvning av gårdar samt därmed sammanhörande 
agrartekniska förändringar såsom införande av tvåsädesbruk m.m. (se även Sporrong 
1985, s. 51 f., 58 f., 88 ff.).

Har det då inte framförts belägg för en bebyggelsekontinuitet mellan äldre och yngre 
järnålder? Ambrosiani (1964, s. 210 ff.) gav i sin avhandling ett flertal exempel på att så 
kan vara fallet, men tyvärr besvarades inte frågan om bebyggelsekontinuitet på en be
stämd plats närmare. Av nedanstående citat framgår dock, att 60 % av Ambrosianis 
äldre analysenheter uppvisar en klar topografisk korrelation till de yngre, vilket i av
handlingen inte närmare diskuteras.

”Av de 23 bebyggelseenheterna från bronsålder-äldre järnålder respektive enbart 
järnålder har alltså minst 14 ett tydligt samband med yngre enheter på samma eller 
annan genom klyvning eller radiell delning nödvändiggjord plats. Med hänsyn till 
de avsevärda möjligheter till förändringar, som den långa tidsrymden mellan äldre 
järnålderns slut och 1600-talet kan ha haft, är det anmärkningsvärt att ett sam
band har kunnat iakttagas i så många fall” (ibid., s. 214).

Också K-G. Selinge har under senare tid påpekat, att man beträffande Vikbolandet i 
Östergötland sannolikt kan räkna med en betydligt mer omfattande bebyggelse under 
äldre järnålder än vad som tidigare antagits. För ett stort antal av dessa boplatser antar 
Selinge att en kontinuitet till yngre järnåldern föreligger (1986, s. 89).

Av det ovan anförda kan det bl.a. hävdas, att kulturgeografer i högre grad än arkeologer 
betonat kontinuitet och tradition i frågan om sambandet mellan de förhistoriska boplatserna 
och den historiska byn/gården och att bebyggelsearkeologins ståndpunkt till viss del inte 
kunnat styrkas av den fomlämningsbild man har presenterat. Det förefaller som om våra sex 
exempel överensstämmer och förklaras bättre av den kulturgeografiska modellen över byar
nas tillkomst än den bebyggelsearkeologiska modellen.
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Och diskussionen går vidare...?

Avsikten med denna presentation har självfallet inte varit att hävda, att alla medeltida 
bytomter kan ha bebyggelsekontinuitet från järnålder. Däremot menar vi att de bytomt- 
lägen vi anser oss kunna identifiera genom medeltida belägg och det äldsta kartmateria
let, i flera fall kan konstateras vara resultat av ett mer komplicerat bosättningsmönster 
än vad som hittills antagits. Undersökningsexemplen har givit argument för att man 
beträffande bytomter kan förvänta sig en kontinuitet i bosättningen från järnålder och 
detta även om det är sparsamt med gravar i bytomtens närhet (se t.ex. Vallby). För ett 
par av platserna kan denna förväntade kontinuitet även anas ha sina rötter i yngre brons
ålder.

Den bemärkelse man lägger i begreppet ’’by” återgår ofta i huvudsak på den medeltida 
reglerade byn, d.v.s. denna form av bystruktur har fått tjäna som mönster för hur vi 
uppfattar och föreställer oss en bybildning. Detta trots att denna form av bybildning till 
väsentliga delar sannolikt är ett resultat av en ökad institutionalisering av samhället i 
stort och en därmed sammanhängande reglering av jorden. Ordet ”by” betecknar emel
lertid ursprungligen endast ”bostad” och kunde dessutom i äldre tid även betyda ”gård” 
(Erixon 1949, sp. 442). Den inskränkta definitionen av ”by” i bemärkelsen medeltida, 
reglerad sådan har sannolikt utgjort en viktig bidragande orsak till skapandet av de ut
gångspunkter som bebyggelsearkeologin arbetat från. Detta förefaller som desto märk
ligare när man tar i beaktande att tanken på ”byn” som en mycket gammal bosättnings- 
form ingalunda är ett nytt påfund (se t.ex. Erixon 1949, sp. 442, 1960, s. 195 f.). En 
viktig anmärkning i sammanhanget är ju dessutom, att fastän vi saknar uppgifter om 
eventuell reglering av den förhistoriska bosättningen så utesluter detta inte automatiskt 
att någon form av reglering också förelegat beträffande denna.

By har definierats som ”... ett inom gemensam rågång liggande flertal af gårdar (jord
bruksfastigheter), hvilkas egor utgöra eller i äldre tider utgjort en samfällighet” (Poig
nant 1905; se även Erixon 1960, s. 195). Att vissa byar genom ålder och hävd har haft 
en särställning framgår genom stadganden i Västgötalagen enligt vilken ”viss fördel 
tillkommer by, som i motsatsen till medparten kunde omvittnas vara höghte byr ok af 
hethnu bygdær, d.v.s. hava gravhögar i sitt grannskap, vilket bevisade att den varit be
byggd redan under hednatiden” (Lindqvist 1935, s. 120). Liknande stadganden om gam
mal bys företräde, ”... gör by ok gamall, högfue byr ok af hethnu bygdær.”, finns även i 
Östgötalagens byggningabalk (Holmbäck & Wessen 1979, s. 241 not 136; 216 f.).

Den arkeologiska forskningen har tidigare i stor utsträckning valt att se bybildningen i 
Mälardalen som en relativt sen process, en ståndpunkt som faktiskt baserats på brist på 
kunskap om bl.a. förhistoriska bosättningsmönster. Med den kunskap vi numera har om 
gravfältens sammansättning och boplatsernas lokalisering finns det kanske, enligt vår 
mening, anledning att ompröva denna ståndpunkt.
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Summary
It's a well-known fact that the large-scale archaeological excavation of settlements from 
the late 1980's up to the present has provided new and valuable information about pre
historic settlements in the Mälaren area. However, the results of numerous trial excava
tions preceding the main investigations are less well-known. This article discusses the 
results of a number of these trial excavations and, in particular, the spatial correlation 
between prehistoric settlement sites and medieval hamlets/villages and how this can be 
understood. The authors stress the fact that hamlets/villages really did exist in prehisto
ry, i.e. in the Iron Age, and that the obvious spatial correlation between prehistoric sett
lement sites and medieval hamlets/villages actually shows that this is the case.
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Hyttor och lågteknisk järnhantering 
i Norbergs bergslag
av Ing-Marie Pettersson

Det övergripande syftet med denna artikel är att ge några nya infallsvinklar på fram
växten av Norbergs bergslag under tidig medeltid. Ett tidsperspektiv över yngre järnål
der-medeltid kommer att anläggas och en jämförelse mellan den lågtekniska järnhante
ringen i området och hytthanteringen görs avseende lokaliseringen av platserna. Nytt 
material som framkommit i samband med Riksantikvarieämbetets fornminnesinvente
ring i området under 1989 kommer också att till vissa delar kortfattat presenteras. Arti
keln bygger också på material som framtagits i samband med arbetet med en pilotstudie 
över Norbergs kommun inom Jernkontorets projekt ”Atlas över bergslagen” (Petters
son, 1991 a).

Tidsperspektivet yngre järnålder-medeltid

Vid tidigare studier av bergslagen har huvudsakligen skriftliga källor använts. Käll
materialet är för medeltiden till sin karaktär magert. Den första fullständiga förteck
ningen över hyttor i bergslagen är Gustav Vasas jordebok från 1539. Före denna finns 
mer sporadiska uppgifter i diplommaterialet om t.ex. byten av andelar i hyttor och 
gruvor och om tingsförhandlingar. En viktig källa är också privilegiebrevet för Nor
berg från 1354. Det äldsta dokument som omnämner Norberg är ett bytesbrev från 
1303 där kungen Birger Magnusson och marsken Torgils Knutsson byter andelar i 
berget mot jordegendomar (Stahre 1957, Weinhagen 1947).

Utifrån detta kan man lite tillspetsat säga att mycket som sagts om den medeltida 
bergslagen bygger på senmedeltida och eftermedeltida källor. Ju längre tillbaka i medel
tiden man går, desto större blir osäkerheten beträffande tolkningen av den tidiga jäm- 
och bergshanteringen.

Genom undersökningen av Lapphyttan i Karbennings socken inom bergslagen åren 
1978-83 vet man att den bergmalmsbaserade hytthanteringen tog sin början under 1100- 
talet (Magnusson 1984,1985). Smärre undersökningar vid ytterligare en hyttplats i samma 
socken, Hyttjäm, RAÄ 28, antyder att Lapphyttan inte är den enda från tidig medeltid 
(Pettersson 1984). En tidig datering har även erhållits från en hyttplats i Fagersta (munt
lig uppgift Örjan Hermansson).

De arkeologiskt tidiga dateringarna antyder det vanskliga i att använda ett historiskt
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Fig 1. Hyttor i Norbergs bergslag i Västmanland.* Hyttor utan historiska belägg.
▲ Historiskt kända hyttor belagda på lantmäteriakter. A Hyttor i byar med historiskt känd 
hytta men på annat läge än det belagt på lantmäteriakter. Renritning Solveig Hamberg. 
Ironworks in the Norberg mining district of Västmanland. ★ Ironworks not mentioned in 
written sources. A Historically recorded ironworks mentioned in land survey documents.
A Ironworks in villages with historically documented ironworks but in a different position 
from that stated in land survey documents. Fair copy Solveig Hamberg.

källmaterial som i stort är senmedeltida. Det som gör att man kanske gäma använder ett 
historiskt källmaterial för att rekonstruera äldre förhållanden är teknikbrottet gentemot 
den lågtekniska järnhanteringen, d.v.s. användandet av bergmalm i en större ugn med 
vattendriven blaster för framställning av tackjärn. Den medeltida bergslagen har ofta 
forskningsmässigt behandlats som en ny företeelse frikopplad från den tidiga hantering
en. Rekonstruktionerna görs hellre från yngre material än från äldre.

Flera medeltidsarkeologiska studier från senare år, t.ex. Anders Andréns (1985) forskning 
kring städer och Axel Christophersens (1982) studier kring hantverket visar att stora samhälle
liga förändringar sker under 1200-talet. Det är processer som tagit sin början tidigare, men som 
inte får full genomslagskraft förrän ett par århundraden senare under 1200- och 1300-talen.

eltiden. Applicerat på järnhanteringen kan detta kanske leda till eftertanke. För att komma 
vidare med den tidigaste bergslagen tror jag därför att det kan vara av intresse att anlägga ett 
tidsperpektiv som spänner över yngre jämålder-anedeltid.

En viktig utgångspunkt är också att inte stirra sig blind enbart på den teknologis
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ka förändringen, och att denna inplicit inte från början innebär en helt förändrad 
samhällsstruktur. En förändring i samhällsstruktur är något som kan växa fram ur 
teknikförändringen. Ett dialektiskt synsätt på förhållandet teknik - samhälle bör 
därför anläggas.

Nedan kommer Norbergs bergslag med dess hyttor att presenteras samt lågtekniska 
jämframställningsplatser i anslutning till denna. Framförallt kommer dateringen och 
lokaliseringen av dessa platser att kommenteras. En sammanfattande diskussion utifrån 
jämförelser mellan den lågtekniska hanteringen och hyttorna kommer sedan att föras. 
En fråga är t.ex.: Har den äldsta hytthanteringen organiserats på ett sätt som liknar den 
lågtekniska?

Medeltida hyttor

Den senmedeltida bergslagen omfattade de nuvarande socknarna Norberg, Karbenning, 
Västanfors, Västervåla och Västerfämebo i Västmanland samt delar av Söderbärke, 
Hedemora, Grytnäs och Folkäma i Dalarna. Jag kommer här bara att beröra den del som 
ligger inom Västmanland och som reviderades i sin helhet 1989 (se fig. 1). När jag 
nedan talar om Norbergs bergslag menar jag således endast Västmanlandsdelen.

I den första fullständiga förteckningen över hyttor i Norbergs bergslag från 1539 
finns 62 hyttor omnämnda. De är hänförda till olika byar men någon lägesangivelse 
för hyttorna finns ej. Detta erhålls först med de första lantmäterikartorna vid 1600- 
talets slut. Genom att studera lantmäteriakter och skriftligt källmaterial och jämföra 
detta med det inventerade materialet kommer man fram till att det finns närmare 90 
hyttplatser som kan vara medeltida.

För att beskriva hyttornas lokalisering och problemen kring deras datering kan by
arna och dess hyttor delas in i tre grupper. Nedan följer beskrivningar av dessa med 
exempel från bergslagen.

Grupp 1, exemplet Karbenningby
Hytta tillhörig byn är omnämnd 1539. Anläggningstiden för hyttan är dock okänd. 
Läget för hyttan kan exakt bestämmas enligt geometrisk avmätning 1669 (LMV T23 
11) på vilken plats den också finns fram till nedläggandet 1907 (Eriksson 1955:344). 
Detta läge överensstämmer med de hyttlämningar och slaggvarp som har registrerats 
vid fornminnesinventeringen (RAÄ 39). Inom byns ägor har ingen annan hyttläm
ning återfunnits. Därför kan man anta att hyttan legat på samma plats från anläggan
det någon gång före 1539 och fram till 1907.

Detta förhållande, en hyttplats kontinuerligt nyttjad från medeltid och framåt på 
samma plats, gäller för 35 byar inom bergslagen.

Karbenningbys hytta ligger centralt inom bytomten som den redovisas på 1699 års 
karta. Detta läge kan sägas vara karakteristiskt för flertalet av de 35 byar som uppvisar 
samma hyttmönster som Karbenning.
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Karbenningby ••

Fig 2. Karbenningby med hytta, 
Karbennings socken, Västman
land. Grupp 1. Renritning 
A. Boklund. Skala 1:50 000 
Karbenningby with ironworks, 
Karbenning parish, Västmanland. 
Group 1.

Grupp 2, exemplet Bennebo
Hytta är omnämnd i byn 1539, men anläggningstiden är okänd. Det finns redan 1371 ett 
omnämnande av en ”brukare av järnberget” (Stahre 1958:245) i en skattelängd för Väst
manland. Om denna person hade hytta i byn är dock oklart. Läget för hyttan på äldsta 
lantmäteriakten 1699 (LMV T23 6) och framåt till nedläggandet 1893 (Eriksson 
1955:334) är vid de registrerade hyttlämningama RAÄ 32.

Det historiska materialet omtalar endast en hytta. Inom Bennebo by finns dock ytterli
gare en hytta registrerad av fornminnesinventeringen, RAÄ 28. Denna ligger perifert i 
förhållande till byn, knappt 2 km nordväst om byn. Denna hytta finns inte belagd på 
några lantmäteriakter. I beskrivningen till den äldsta kartan från 1699 omnämns att mar
ken där den ligger skall ha röjts till slåtter ett 50-tal år tidigare, d.v.s. omkring 1650. 
Hyttan bör således ha varit övergiven ett tag före denna tid. Detta stämmer också med de 
l4C-dateringar som finns från hyttan. De indikerar en start för hyttan under 1200-talet 
och en nedläggelse under 1300—1400-talet (Pettersson 1984:33).

Två tolkningar kring denna andra hytta kan göras. Antingen har den äldsta hyttan 
legat ute i skogen vid RAÄ 28 för att sedan flyttas ner till byn och RAÄ 32 under 1300- 
1400-talet. Alternativt kan det under medeltid funnits två hyttor parallellt under en tid.

Det finns ca 15 byar för vilken Bennebomodellen gäller, d.v.s. det finns två eller flera 
hyttor inom byn. Det vanliga är att en hyttplats ligger centralt i byn och att denna är känd 
genom lantmäteriakter från ca 1700 och framåt och att en eller ett par hyttor finns på 
utägomarken, och att dessa saknar belägg i kartmaterialet. I det historiska materialet 
skall det i byn endast ha funnits en hytta.

Grupp 3, exemplet Halvarsviken
Äldsta belägg för Halvarsviken är 1399, men det finns inga historiska belägg för att det 
skall ha funnits en hytta i byn. Vid fornminnesinventeringen 1989 påträffades dock en
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Fig 3. Bennebo by med hyttor, 
Karbennings socken, Västman
land. Grupp 2. Renritning 
A. Boklund. Skala 1:50 000. 
Bennebo by with ironworks, 
Karbenning paris, Västmanland. 
Group 2.

Holvorsviken

Fig 4. Halvarsviken med hytta, 
Västervåla socken, Västmanland, 
Grupp 3. Renritning A. Boklund. 
Skala 1:50 000.
Ironworks at Halvarsviken, 
Västervåla parish, Västmanland, 
group 3.

hytta inom byns gränser, RAÄ 117. Denna hytta har sannolikt existerat före 1539. Efter 
det är statsmaktens kontroll så stor att en hytta inte bör ha kunnat existera utan att dyka 
upp i det skriftliga materialet (jfr Weinhagen 1947:22).

Inom bergslagen finns åtta byar av typen Halvarsviken, vilka har hytta men som sak
nar skriftliga belägg för detta. Alla är således sannolikt medeltida. Läget för hyttplatser
na är liksom i exemplet Halvarsviken, relativt långt från byn, oftast i utmarken.
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Ramnäs

Fig 5. Norbergs bergslag (mörkare skraffering) och områden med lågteknisk järnhantering 
(ljusare skraffering). Renritning S. Hamberg. The mining district of Norberg (darker 
hatching) and areas with traces of bloomery iron production (lighter hatching).

Läge och datering - en sammanfattning

Inom bergslagen är få hyttor daterade genom arkeologiska undersökningar, idag endast 
Lapphyttan och RAÄ 28 i Karbennings socken, som refererats till ovan, samt RAÄ 25 i 
Karbennings socken. Den sistnämnda har daterats till början av 1300-talet (Pettersson 
1984:25). Undersökningarna antyder dock en start för hytthanteringen i tidig medeltid. 
Hyttorna tillhör alla grupp 2, och utgör hyttor som ej är kända i kartmaterialet. En indi
rekt datering till medeltid fås också för de åtta hyttor som tillhör grupp 3 ovan.

Ser man på dateringen i relation till lokaliseringen kan en hypotetisk datering göras. 
Hyttplatsema inom grupp 3 ligger i sex av åtta fall perifert i förhållande till det historiskt 
kända byläget, oftast i utmarken. Detta gäller även de hyttor som ej kan beläggas på 
kartmaterial och således måste vara äldre än 1700, d.v.s. hyttor i grupp 2. Alla de hyttor 
som arkeologiskt daterats till medeltid tillhör den senare kategorin. En slutsats är såle
des att det perifera läget i förhållande till bebyggelsen och inägomarken är ett medeltida 
drag.

Andra äldre drag på hyttplatsema kan vara förekomst av färskningsslagg och en äldre typ av 
masugnsslagg som kan iakttagas vid i n venteringsti 1 Ifal let. Kunskapen om dessa förhållanden 
bygger på erfarenhet från undersökningarna vid Lapphyttan. Färskningsslaggen kommer från 
färskningen av tackjärnet, d.v.s. en sänkning av den höga kolhalten i tackjärnet. Detta har vid 
Lapphyttan skett i små härdar, och har givit en karakteristisk slagg. Denna typ av färskning har 
sannolikt praktiserats fram till hammarsm idets införande, vilket för Norbergs del sker i början 
av 1600-talet. Masugnsslaggen vid Lapphyttan är också annorlunda än den som påträffas vid 
senare hyttor. Den är mörkare, bmn och grå till färgen samt har mindre inslag av de annars
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Salbohed

Fig 6. Lågtekniska 
jämframställningsplatser (• ) 
och treudd (A) längs åsen samt 
gravfält (■) i Västerfämebo 
socken, Västmanland. Renrit
ning S. Hamberg.

- Bloomeiy iron production 
sites - Triangular stone-setting 
on esker - Cemeteries 
in Västerfämebo parish, 
Västmanland.

typiska turkosa och gröna, glasiga partierna. Iakttagelser kring dessa båda kriterier har gjorts 
på flera av hyttorna som ovan antagits vara medeltida, och ger i flera fall en samstämmig bild 

med antagandena ovan.

I och i anslutning till bergslagen finns två områden med lågteknisk järnhantering (se ftg. 
5). Ett område ligger i öster, huvudsakligen i Västerfämebo socken, och det andra i 
söder, i Västervåla socken och södemt.

Västerfämebo

Detta område med totalt 43 jämframställningsplatser påträffades i sin helhet i samband 
med inventeringarna 1989 (fig 6). Flertalet lokaler finns koncentrerade till norra delen 
av Västerfämebo socken, där också de största platserna ligger.

Alla lokaler är belägna på sandig mark i kanten av åsen ner mot våtmarker, i ett par 
fall ovanför mindre sjöar. Det stora flertalet är belägna i skogsmark och därigenom 
välbevarade, medan några som är belägna i det som idag är åkermark är sönderplöjda.
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brukningsvog

T

Fig 7. RAÄ 251 i Västerfämebo 
socken, Västmanland. 12 slagg
varp och två kolningsgropar. 
Renritning S. Hamberg.
Ancient monument 251 in 
Västfärnebo parish, Västmanland. 
12 slag heaps and two charcoal 
pits.

0 10 20 30 Ml 50 m
1  i i i i i

Platserna består av slaggvarp och kolningsgropar. I allmänhet finns det fyra eller fem 
varp, i några fall enstaka varp och som mest 12 stycken varp på varje plats (se fig. 7). I 
varpen är gropar, vilka sannolikt indikerar ugnarna.

Råvaran till järnframställningen har troligen utgjorts av rödjord, vilket har påträffats 
på en lokal i norra delen av området.

Kolningen har sannolikt skett i gropar i närheten av ugnarna. På jämframställnings- 
platsema och längs hela åsen finns ett stort antal kolningsgropar, i Västerfämebo socken 
ca 500 stycken.

I skrivande stund finns tre l4C-prover från tre olika platser i norra delen av Västerfär- 
nebo som givit dateringar till övergången romersk jämålder-folkvandringstid, folkvand- 
ringstid och vikingatid (ST 12441,12442,12443).

Sett i relation till den samtida bebyggelsen ligger jämframtällningsplatsema i ett ut- 
marksläge. Som framgår av fig. 6 ligger fyra gravfält samlade sydväst omjärnfram- 
ställningsområdet. De ligger ute i den flacka, nu helt uppodlade dalgången i anslutning till 
Svartån. Alla grav fälten är av yngre j ämålderskaraktär med runda stensättningar och hö
gar. En undersökt grav på ett av gravfälten har gett vikingatida datering (Floderus 1951:63).
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Dunshammar

Fig 8. Dunshammar, Västervåla socken, Västmanland, med jämframställningsplatser (Fe), 
gravfält (R) och bytomt (A). Efter Topografiska kartan. Renritning A. Boklund. 
Dunshammar, Västervåla parish, Västmanland, with iron production sites, cemeteries and a 
village sites..

Anmärkningsvärd är dock den treudd som liggerpå åsen i anslutning till jämframställ- 
ningsplatsema. Den ligger helt ensam utan anknytning till gravfält i ett rent utmarksläge.

Västervåla

Inom Västervåla och Ramnäs finns sex lågtekniska lokaler kända. De ligger företrädes
vis i strandlägen längs Kolbäcksåns vattensystem. Flera lokaler var kända från första- 
gångsinventeringen. Bl.a. en lokal vid Dunshammar i Västervåla (fig. 8), som också 
varit föremål för undersökning. Den får illustrera en mot Västerfämebo lite avvikande 
situation.

Inom RAÄ nr 47 framkom vid undersökningen kolningsgropar, ugnar, rostningsgrop, 
slaggvarp och fälisten. Analyserade 14C-prover daterar platsen till yngre romersk jäm- 
ålder-äldre vikingatid (Eriksson 1987).

Platsen är en av flera som ligger runt gravfältet, RAÄ 25, av yngre jämålderskaraktär. 
En grav är undersökt på gravfältet. Den innehöll bl.a. kamfragment som kan dateras till 
vikingatid (Eriksson 1987). Gravfältet ligger i en terräng som gör att läget för en samti
da bebyggelse är mest trolig här eller vid den historiska bytomten, ca 200 m söder om 
gravfältet.
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I detta fall ligger således jämframställningsplatsema i relativt nära anslutning till den 
samtida bebyggelsen. Lokalerna ligger dock inte direkt på boplatsen utan spridda runt 
denna, i två fall på ett visst avstånd i utmarken.

Övriga lokaler i socknarna företräder dels samma lokalisering som ovan, men också 
en lokalisering som ansluter till den i Västerfämebo. Samtliga platser ligger dock här 
längs sjöstränder, men långt från den samtida bebyggelsen.

Sammanfattande diskussion

För att beskriva lokaliseringen av jämframställningsplatsema och hyttorna har ovan 
utgångspunkt tagits i den samtida bebyggelsen. Inom bergslagen finns förhistorisk be
byggelse indikerad genom gravar endast i Västerfämebo och Västervåla, där också om
råden med lågtekniska lokaler förekommer. Bergslagen i övrigt förefaller således ej 
koloniserad förrän under medeltid. När en diskussion utifrån bebyggelsen förs inom det 
senare området blir det således med utgångspunkt i de historiskt kända byarna med 
lägen belagda på lantmäteriakter från sent 1600-tal.

Utifrån lokaliseringen skulle man kunna tala om en strukturell likhet mellan den yngre 
järnhanteringens lokaler och det hypotetiskt äldsta skiktet av hyttorna (grupp 3). Det vill 
säga de som ligger i byar utan belägg för hytta, och där hyttorna vanligen ligger i ut- 
markslägen. Övriga hyttor i utmarkslägen förefaller i ett tidigt skede ha övergivits till 
förmån för dem som har ett läge på inägomarken. Man kan säga att de ligger vid bebyg
gelsen eller att de har legat på ett sätt som gjort det möjligt att lägga bebyggelsen i 
anslutning till hyttan. Detta mönster med hyttan mitt i byn är ett läge som står i stark 
kontrast till de lågtekniska jämhanteringsplatsemas lokalisering där en stark åtskillnad 
mellan bebyggelsen och jämframställningsplatsema finns inom bergslagen. Detta är 
något som också kan ses på många andra håll i Sverige.

Man skulle kunna tolka detta som att en ny teknik tagits upp och nyttjats inom en 
gammal och etablerad organisation, för att långsamt organiseras om till en ny form vil
ken kan studeras i de rumsliga mönster som hyttorna bildar i landskapet. Det kan också 
uttryckas som att järnåldersmänniskans värdering och uppfattning av järnhanteringen 
styrt fördelningen av järnhanteringens olika delar i rummet. Dessa värderingar lever 
kvar och påverkar den äldsta delen av bergslagens framväxt. Detta är mönster som kan 
studeras i det arkeologiska materialet.

För att närmare analysera järnåldersmänniskans syn på hanteringen skulle en analys 
av hur järnframställningens olika delar uppträder i olika fyndsammanhang och historis
ka källor kunna göras. T.ex. finns under yngre järnålder en stark uppdelning mellan 
reduktionen av malmen till järn och smidet av färdiga produkter. Det senare ledet är 
lokaliserat till boplatsen. Smidet är den del som givit färdiga föremål. Föremål som 
figurerat i gravar, och som i diskussioner kring en s.k. "gåvoekonomi” under yngre järn
ålder haft en stor betydelse. Smeder är också en kategori som uppträder i samtida histo
riska källor som en ansedd grupp i samhället. En hypotes skulle kunna formuleras om att 
smidet ansetts som ”överordnat” reduktionen av malmen, och detta återspeglas i lokali
seringen av jämframställningsplatsema. Den ”historiska” bergsmannen hade dock en
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annan uppsättning värderingar, som avspeglar sig i hyttan mitt i byn. En fördjupad dis
kussion kring dessa frågor kommer att behandlas inom ramen för ett avhandlingsarbete 
(Pettersson 1991 b).

Reflektion kring inventeringsresultatet

14 nya hyttplatser påträffades vid fornminnesinventeringen 1989 inom bergslagen. Fle
ra av dem ligger i utmarkslägen, medan de som var registrerade redan vid förstagångsin- 
venteringen huvudsakligen är sådana som är belägna i hyttbyama, och som är historiskt 
belagda. Detta belyser hur viktigt det är att bryta mot invanda föreställningar om hur det 
skall se ut och söka nya terränglägen. Detta gäller också delvis de lågtekniska lokalerna 
längs åsen i Västerfämebo som inte följde det strandbundna mönstret från tidigare kän
da lokaler i Västervåla.

Summary
The 1989-1990 survey included 154 Economic Map sheets comprising 30 parishes in 
the northern parts of Västmanland county along the upper reaches of the Rivers Hed
strömmen, Kolbäcksån, Svartån, Sagån, Örsundaån and Tämnarån and the lower reach
es of the River Dalälven. The number of registered sites increased by 300%, reaching a 
total of 4.913. At present the number of registered ancient monuments is 2.775,1.520 of 
which date from the prehistoric period.

Three hundred Stone Age settlements have thus far been registered. There are 100 
sites with remains of bloomery iron production from the Iron Age, while 160 blast furna
ce ruins with hammers and 1.600 mines date from the post-medieval period.

The upper reaches of the River Svartån and the esker Badelundaåsen, especially in 
Västerfämebo parish, are the richest areas. There 90 Stone Age settlements and 35 sites 
with more than 200 features associated with bloomery iron production have been en
countered. The latter are all of great importance for the former municipality of Västerås 
and similarly for the establishmentthe the mining area of Norberg.
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Partiellt reviderad karta - 
selektivt inventerade fomlämningar
— Fältarbetet 1989 avslutar en 13-årig verksamhet

av Rolf Rydén

Under sommarhalvåret 1989 genomförde Riksantikvarieämbetets enhet för arkeologisk 
dokumentation (Fd) en partiell revidering i nordvästra Gävleborgs län, sydöstra Jämt
lands och norra Kopparbergs län. Revideringen omfattade 112 ekonomiska kartblad 
med en areal av 2 800 km2 (fig. 1). Fältarbetet följer Lantmäteriverkets produktionsplan 
för revideringen av den ekonomiska kartan under budgetåret 1989/90.

I samband med detta års fältarbeten avslutades en 13-årig verksamhet med partiell 
revidering. Denna hade inletts år 1977 med norra delen av Uppsala län. Tidigare hade 
dock områden i Östergötlands och Kronobergs län partiellt reviderats av Lantmäteriver
ket men då utan ämbetets medverkan. Partiell revidering har därefter utförts inom flera 
län som på detta sätt fått reviderad karta (fig. 2). De areellt största insatserna har gjorts 
inom Gävleborgs län. Ett län, Kronobergs län, har fått hela sin första kartupplaga ersatt 
med partiellt reviderad karta.

Denna kartproduktion var ursprungligen avsedd att vara ett mellanled mellan den för
sta editionen av ekonomiska kartan och en ny sådan efter en fullständig revidering. Tids
avståndet mellan den partiellt och den fullständigt reviderade kartan hade beräknats till 
ca 10 år. Ämbetet hade till denna kartversion åtagit sig att göra en översyn av den äldre 
fomlämningsredovisningen. Grundtanken var att beskrivningsmässigt och kartografiskt 
komplettera förstagångsinventeringen samt att utöka densamma med nya fomlämnings- 
kategorier, främst s.k. funktionella fomlämningar. Dessa var tidigare mycket ojämnt 
inventerade och beskrivna samt endast i absoluta undantagsfall redovisade på ekono
miska kartan och då enbart med upplysningstext.

Enligt ämbetets uppfattning var det angeläget att dessa nya fomlämningskategorier, 
som främst utgjordes av bo- och arbetsplatser, jämframställningsplatser och fångstan
ordningar även redovisades på den partiellt reviderade kartan, eftersom denna kommer 
att vara ett centralt planeringsinstrument på länens fastighets- och lantmäterienheter.

Partiellt reviderad karta... 159



E 15' F
< i g i h i i i i a i b c d e f g h 1 i

HÄRJE

S

£252

SV EG

Anę ersjö

Kerslaberge Kjrbolc

T
fnstogen Skålvallen

$
\
i
i

ALENS

egs k:n

y.A

= Älvros

ZtZy

§

Kirböleskog Ångra

X
: S,.g

AcfmPberßc

w
Ack s/obergs
""‘I

\
f \

O-åds/on Zodbergel

v

5.=.:a»rx Degerkóls —
/'Ve/fen

\

Degerkp^rTr x"" Björsjö

rb
p jfasItlovaVc

!■ /*
7 Gebbaren ^

Ljusdal

Zärdiiokolen

\ Fä
\ Färi

ila
l k:n

_ Vilbe&et * Rullbo

<y ÄSTRA
Stonyggen

HÄLSING LANDS

XFe.en
):a\

Kosto/en..^ rx

llhärdal
ärdals k 1 i*

S/O andan

1
?yggs*og

Los
Dåosrn.
Ö-

Fogn-rOi N/#'''Oiborg Biornåborg ollkölen -

+

Tandi/oborg

\
. altarna

VoMtrohed

\
Los k:ni.

9athobef g f riiogsbe/g
’

F?

+
/Obergel

Hamra k apel lag
E 2

‘ishcgcl
^8

jllbergel

3

ffknsberg

i +
Hornberg \ mdilavallen

-v;
- + - + - + - + -

■
Vasfbaclta

(
HL

..........’ Idass/obe-g

5
\

Lingen k -X_ O/ung ...%

§
ÄLV H 0 \

darabeckcn*
1

Voss lon hpl lingholmen amnvtr £ kvo-Ms/on^

1UL

emuej^lollct

yiy.

Nybyn

\ XVV

kajlabv get Liff - >öjongsbo^ i

+

“• \ Noppikoik, 'acMsen

\ * Y

obya> \

\ F?
&8 Orsa

Orsa k
i § r

iylberget
ilommabe^g °dab '

X^Ovan
loabcrgef

ikers k:n

**

Px
1 ä i § "T ullsbornS

Fig 1. 1989 års arbetsområde i X, Z, och W län. 

The 1989 survey areas in X, Z and W counties.

\jims,Parna

Fältmetodik

Fältmetodiskt kännetecknas den partiella revideringen av stor flexibilitet. Varje rekog- 
noseringstillfälle föregås av en noggrann analytisk granskning av topografin med till
gängligt kartmaterial som stynnedel. Terränggranskningens intensitet är även beroende 
av områdets förutsättningar som fomlämningsbärare. Den empiriskt framvuxna fältar
betsmetodiken är även betingad av inventeringsarealen i förhållande till förfogad tidsre
surs. Ambitionen är dock att systematiskt bearbeta varje topografisk nisch där fomläm- 
ningar kan tänkas förekomma.

Ett annat hänsynstagande är vilket år förstagångsinventeringen skett. Inom 1989 års 
arbetsområde hade denna till sin större del genomförts 1957 (Gävleborgs län). Några 
fömtsättningar att redovisa fornlämningar utan synlig begränsning förelåg ej vid denna 
tidpunkt utan först efter det utökade revideringsprogrammets genomförande 1974. Den
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Fig 2. Områden med partiellt utförd revidering. Ritad av R. Rydén. 
Partially revised areas.
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Fig 3. Ekonomiska kartbladet 15F 4f Gropabo med fångstgropssystemen mellan Voxnan och 
L. Gillingen. Ritad av J. Gustafsson. Sheet 15F 4f Gropabo of the Economic Map showing a 
network of pitfalls between the River Voxan and Lake Gillingen.

fomlämningskategori där detta förhållande varit särskilt kännbart var stenåldersboplat- 
sema. Dessa hade dock i samband med vattendragsregleringar inom exploateringshota- 
de områden i Norrland inventerats men ej kartografiskt redovisats. Uppdragskaraktären 
hade medfört både rumsliga och metodiska begränsningar.

1989 års arbetsområde

1989 års fältarbetsområde berörde helt eller delvis följande socknar (förstagångsinven- 
teringen inom parentes):

Gävleborgs län: Voxna (1957), Ovanåker (1957), Los med Hamra kapellförsamling (1957), 
Ljusdal (1957) och Färila (1957).
Jämtlands län: Lillhärdal (1957), Angersjö (1971), Älvros (1971) och Sveg (1971). 
Kopparbergs län: Ore (1968) och Orsa (1969).

Inom arbetsområdet var tidigare 231 lokaler av skilda karaktärer registrerade. Selektiv 
terränggranskning företogs på 52 kartblad. Punktbesiktningar föranledda av skrivelser,
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rapporter etc. utfördes på ytterligare 18 kartblad. Detta motsvarar en i fält bearbetad yta 
på ca 1 750 km2. Fältarbetet utfördes på 58 dagar vilket medför en yttäckning om 30 
km2/dag. Denna siffra kan jämföras med den genomsnittliga om ca 1,4 km2/dag för den 
fullständiga revideringen.

Antal nyregistrerade lokaler uppgick till 42. En ökning med 18 procent. Tyngdpunk
ten ligger på kategorierna fångstgropar, stenåldersboplatser samt ett system av kilome
terstolpar utefter Voxnan som indikerar en numera övergiven kommunikativ lämning.

Ett annat resultat av denna ”kategoriinventering” är de speciella traditioner och sed
vänjor som förknippas med en finnbygd. Även uppgifter om s.k. ”likholmar” kan säker
ligen knytas till denna första kolonisation.

Topografi

Arbetsområdet karakteriseras topografiskt av ett kuperat skogslandskap - i den nord
västra delen närmast förfjällterräng - med nivåer upp till närmare 700 m.ö.h. (Digerber
get 697 m.ö.h.). I riktning närmast NNV-SSO löper tre flacka grusåsar med enstaka 
avbrott. Den västra av dessa har huvudsakligen samma sträckning som väg 81 mellan 
Noppikoski och Fågelsjö. Även inlandsbanan följer bitvis denna åsrygg. Den centrala 
åsryggen följer i stort Voxnan från Voxna bmk mot Sveg medan den östra följer väg 296 
från Gropabo mot Kårböleskog. Mellan dessa och bergshöjderna utbreder sig ett varie
rat morän- och myrlandskap med ett stort inslag av både större och mindre sjösystem 
förbundna med varandra medelst större bäckar och åar, där flottning tidigare kan ha 
förekommit. Arbetsområdet är glest bebyggt och sedan länge en avfolkningsbygd. Mindre 
än 1 procent av arealen är uppodlad.

Fångstgropar

Redan i slutet av 1940-talet hade fångstgropar noterats vid de inventeringar som då 
pågick i Småland och Östergötland. Någon annan markering än lokalangivelse och upp- 
lysningstexten ”Varggrop” återgavs emellertid ej på den tryckta kartan. Anledningen till 
detta var, att man ej visste i vilken utsträckning de var att hänföra till förhistorisk tid. 
Gropfångst hade förbjudits 1864. 1965 ansåg man - enligt gällande praxis vid tillämp
ningen av 1942 års lag - ha otvivelaktigt stöd för R-markering av dessa lämningar av 
ålderdomlig och övergiven fångstnäring. En systematisk inventering av dem påbörjades 
i de län som kardades efter år 1965, framförallt då i Jämtlands, Kopparbergs och Värm
lands län. Eftersom större delen av 1989 års arbetsområde hade inventerats 1957 (Gäv
leborgs län) fanns här en fomlämningskategori som kunde förväntas vara eftersatt, och 
där kompletteringar med all sannolikhet kunde emotses.

Ett av de terrängavsnitt, som genom kartgranskning blev aktuellt med utgångspunkt 
från ovan, finns inom det ekonomiska kartbladet 15F 4f Gropabo. Vid fältbesiktningen 
kunde på en sträcka av 4 km registreras 59 fångstgropar (fig. 3). 31 av dessa utgör 2
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system om 17 resp. 14 gropar. Övriga fördelar sig på mindre system eller på enstaka 
förekomster. Samtliga har dock ett klart funktionellt samband med varandra.

Fångstgroparna löper i riktning NNO-SS V från Vöxnans östra strand över en tämli
gen flack till småkuperad tallhed avbruten endast i den västra delen av ett markerat 
höjdparti mot sjösystemen Stora och Lilla Gillingen. I sin centrala del löper systemet 
över tallhedsöar i Sandsjömyren. Fångstgroparna bildar här en effektiv spärr mot passa
ge i nord-sydlig riktning mellan Vöxnan och de bägge sjöarna.

Ett annat fångstgropssystem påträffades intill och öster om inlandsbanan i Tandsjöns 
sydöstra del. Systemet består av 12 gropar som är belägna på en sydvästsluttning av en 
flack moränrygg. Förutom dessa lokaler påträffades spritt över hela arbetsområdet, och 
då gäma i lägen där fångstgropar vanligen ej förväntas förekomma, enstaka förekom
ster om 1-3 gropar. Totalt nyregistrerades ca 90 fångstgropar.

Stenåldersboplatser

Ett problem vid boplatsrekognosering är förekomsten av dämda och reglerade vatten
drag. Speciellt besvärligt var detta förhållande vid Fågelsjön och Sandsjön (407 resp. 
409 m.ö.h.), men även vid följande sjöar i Los socken: Lossjön, Dåasen, Tandsjön och 
Stor-Jättsjön.

Vid Fågelsjön hade Flarald Hvarfner år 1956 gjort en "Kulturhistorisk inventering” i 
samband med en förestående reglering. Därvid hade fem boplatser utmed Fågelsjöns 
sydvästra sida registrerats. Hvarfner konstaterade fullt riktigt att stora delar av dessa 
skulle komma att ligga under dämningsgränsen. Ytfynden vid boplatserna utgjordes bl.a. 
av förarbeten till yxa och pilspets, spån och skrapor samt ett ganska stort antal avslag av 
kvarts, kvartsit samt avslag av en gråbrun bergart. Dessutom hade lösfynd av yxor, en 
eldslagningssten och en pilspets rapporterats från boplatserna eller i närheten av dessa.

Vid återbesiktning av lokalerna 1989 kunde konstateras att samtliga utom en lokal 
(RAÄ nr 68) - trots lågvatten - numera är överdämda. Dock gjordes återfynd av kvarts
avslag och enstaka skörbrända stenar 1-5 m ut i vattnet och på 0,1-0,5 m djup. (R)- 
markering är i dessa fall ej tillämpbar p.g.a. överdämningen. Boplatserna bör dock fram
deles i princip betraktas som fast fornlämning och skyddas vid en eventuell strand
exploatering. Ett eventuellt ej undersökt kulturlager ovan strandhaket kan föreligga.

Den boplats som kunde (R)-markeras var belägen på Sandnäsudden i Fågelsjöns syd
västra del (fig. 4). Udden bestårav en ca 550 m lång och 10-100 m bred sandrevel som 
från sjöns södra strand skjuter ut mot norr. Strandplanet är 1-4 m brett och strandhaket 
0,1-0,6 m högt. Mellan den östra och västra långsidan av udden är markytan förhöjd 1- 
2 m samt bevuxen med gles tallskog. Vid ytbesiktning av strandplanen och den norra 
spetsen kunde utan svårighet ett 60-tal avslag av vit kvarts handplockas. Även 1-2 m ut 
i vattnet och på 0,1-0,2 m djup påträffades dessa. Däremot påträffades endast enstaka 
skörbrända stenar. Dessa kan dock finnas ovan strandhaket under ris och ljung. I princip 
bör därför udden i sin helhet betraktas som en fornlämning även om, av redovisningstek- 
niska orsaker, endast strandplanet och området närmast och ovan strandhaket avgrän
sats. Preparatsvärdet bör bedömas som stort.
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Fig 4. Ekonomiska kartbladet 16E OH Fågelsjö med Fågelsjön och dess registrerade läm
ningar. Ritad av J. Gustafsson. Sheet 16E OH Fågelsjö showing Lake Fågelsjön and its 
registered sites.

Lösfynd, skilda artefakter samt avslag från denna och övriga boplatser runt Fågelsjön 
finns samlade och utställda i hembygdsgården på den norra sidan av Fågelsjön. Doku
mentation och utställningsarrangemang är utförd av Astrid Linder-Rissen 1983.

Mats R Malmer har nyligen behandlat boplatsfynden från Fågelsjön (Malmer 1992). 
Han anser, bl.a. genom de mikrospånblock av grågul porfyr och rödjaspis som påträf
fats, att boplatserna otvetydigt skall hänföras till Maglemose-kulturen. Bergarterna från 
det s.k. Losfältet låter sig bearbetas och formas lika bra som den sydliga flintan.

Beträffande Sandsjön i arbetsområdets sydvästra del hade under mitten av 1960-talet 
flera fyndplatser och förmodade stenåldersboplatser inrapporterats till myndigheten och 
byråmässigt införts i fomminnesregistret. I flera fall med tillägget ”stenar inskickade till 
SHM” och/eller ”lägesangivelse osäker”. Samtliga lokaler återbesiktigades varvid kun
de konstateras att en dammanläggning i sjöns sydöstra del medfört att urspmngligt strand
plan helt eller delvis överdämts. På fyra lokaler kunde inget boplatsindikerande påträf
fas. På en lokal förekom endast enstaka skörbrända stenar. Lokalerna beskrevs, men 
nuvarande förhållande medför ej någon redovisning på den ekonomiska kartan. Tre rap
porter som berörde den södra delen av sjön var dock något avvikande, strandplanet var 
ej helt överdämt utan delvis kvar. 2-5 m ut i vattnet och på 0,2-0,4 m djup påträffades 
ett 20-tal avslag av vit kvarts. (R)-markering är ej heller här tillämpbar p.g.a. överdäm-
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Fig 5. Detaljkarta över Voxnans övre lopp och sjösystem. Ritad av J. Gustafsson. 
Map showing the upper reaches of the River Voxnan with its system of lakes.

ningen. Lokalerna bör dock framdeles i princip betraktas som fasta fomlämningar och 
handläggas som sådana.

Andra problem vid boplatsrekognosering är påverkan i form av tidigare flottning och 
lokala turistsatsningar bestående av kanotleder. Detta har medfört att strandplanen vid 
boplatserna ofta är omrörda. Härdar från skilda tidsperioder blandas med varandra och 
konstruktioner avsedda att fylla vissa funktioner tenderar att ”radera” ut andra.

Boplatser, som ovannämnda förhållande kan appliceras på, finns framförallt utmed
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Voxnans övre lopp inom kartbladen 16E li, lj, 2i och 3i med källsjöarna Ormsjön, 
Holmsjön, Bjömsjön, Stensjön och Klucksjön (fig 5) men framträder även söder därom.

Flottningsaktivitetema indikeras av rensningar, stenledare, moringar, stenkistor, län
sar, spel samt härdar. Kanotleden indikeras huvudsakligen av tältplatser och ”korvgrill- 
ningshärdar”. Detta medför givetvis att ytlagret har rörts om. Förutom topografiskt läge 
med lättdränerade förhållanden och lämplig exponering, utgörs vanligen boplatsindika- 
tionema av skörbränd sten och avslag, men även artefakter kan förekomma. Efter en 
selektiv terränggranskning kunde åtta skärvstensförekomster och åtta stenåldersboplat- 
ser införas i registerböckema. Dessutom finns en blästerugn med slaggvarp i närheten 
av boplatserna.

Kilometerstolpar

Den 21 september 1982 hade en tjänsteman inom dåvarande sektionen för fornminnes
inventering (Df) vid genomresa besiktigat ett par inrapporterade kilometerstolpar av 
trä. Vid 1989 års fältarbeten återbesiktigades lokalerna. Efter besiktningen inmättes på 
kartbild förmodad plats för nästa kilometerstolpe. Då denna efter rekognosering påträf
fats gjordes proceduren om. På så sätt kunde ett system av kommunikativa lämningar 
bestående av en delvis anlagd stig och sexton kilometerstolpar dokumenteras.

Den först dokumenterade stolpen var belägen vid Gräs tjärn inom kartbladet 15F 4d 
och har avståndsbeteckningen 37 km. Den sista stolpen - eller första om man så vill - 
påträffades ca 300 m norr om Kanalholmen och ca 1,5 km söder om Rullbo inom kart
bladet 16 F 0a och har avståndsbeteckningen 1 km. En ”0-stolpe” har även funnits. 
Stolpen är nu tyvärr försvunnen, men platsen har säkert kunnat lokaliseras och faststäl
las, bl.a. genom äldre ortsbor. Den var belägen vid Rullboströmmen, omedelbart söder 
om Rullbo.

Kilometerstolpama är uppresta invid en nu igenväxande 0,5-1 m bred stig strax invid 
Voxnans strand. Stigen och kilometerstolpama härleds, enligt uppgift på plats, till slutet 
av 1920-talet/början av 1930-talet. De hade då ett samband med den nu nedlagda flott- 
ningsverksamheten. Denna bedrevs mellan åren 1855-1960. Sannolikt följer de dock, 
enligt äldre kartmaterial, en vandringsled av betydligt äldre ursprung.

Som framgår så saknas ett antal stolpar. Dessa kan vara omkullfallna och nu överväx
ta med ris och mossa. Alternativt kan några ha raserats vid markarbeten i samband med 
anläggande av skogsbilväg, som utefter vissa sträckningar följer samma led som den 
urspmngliga stigen.

Stolparna är av trä, 0,7-0,8 m höga med avfasad topp i pyramidform och 0,13x0,13 
m tjocka. På den mot stigen riktade sidan är avståndsbeteckningen inhuggen. Denna har 
tidigare varit ifylld med röd färg. Enligt nuvarande praxis R-markeras ej kilometerstol
par. Så är ej heller fallet här. Likafullt kan dessa anses att i sitt miljösammanhang ha ett 
så stort kulturhistoriskt värde i landskapsbilden att de p.g.a. sin märklighet särskilt be
aktas i KMV-hanteringen. Det här påträffade systemet kan i framtiden med fördel an
vändas vid anläggandet av en eventuell vandringsled/kulturstig utefter Voxnan. En så
dan skulle, förutom att den genererar arbetstillfällen, även bidra till en kunskapssprid
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ning om natur- och kultunniljövård. Lokalt och regionalt har det uttryckts intresse för ett 
sådant projekt. Älven ligger bara 30-35 mil från Stockholm och Mälarregionen. För 
dessa människor och deras behov av rekreation i form av en orörd och vildmarksbetonad 
älv, naturbetingade kulturupplevelser, fiskrika forsar, intressant flora och fauna är Vöx- 
nan ett första klassens mål.

Traditioner och sedvänjor

Som nämnts inledningsvis karakteriseras arbetsområdet av en tidig finnkolonisation. 
Inflyttningen skulle ha skett i slutet av 1500-talet och i början av 1600-talet. Man hade 
lockats av Karl IX: s löfte om att få säkra sitt uppehälle i de svenska skogarna. Ortnamn 
och sedvänjor blev under lång tid på sina håll helt präglade av denna kolonisation. Av
stånd och isolering medförde att ’’svenska” kulturinfluenser hölls på distans.

Enligt uppgift från den finländske studenten och sedermera lektorn C. A. Gottlunds 
reseskildring, kom de till dessa trakter inflyttade finnarna från Savolax. Gottlund näm
ner även i sin reseskildring de finska namnen på gårdar och byar som han passerar samt 
hur många människor som bodde i dessa. Självklart assimilerades med tiden denna kul
turform av svensk inflyttning vilket medförde att dessa namn antingen försvann eller 
försvenskades av myndigheter. Dock är namn på olika naturföreteelser ännu till stor del 
på finska.

Eftersom avstånden var stora och isoleringen påtaglig medförde detta vissa problem, 
speciellt då vid omvårdnaden av de avlidna anförvanterna. Detta löstes dock på skilda 
sätt. Ett var att flera byar hade egna vigda begravningsplatser. Nio sådana har dokumen
terats under fältsäsongen. Fyra av dessa är att anse som varaktigt övergivna. De har 
därmed förlorat sin ursprungliga funktion, varför R-markering är tilllämpbar.

Problemet vid begravningar var annars att en präst som förrättade själva akten nor
malt ej fanns att tillgå. Kistan grävdes dock ned och mot kistlocket applicerades ett rör 
som gick ovan markytan. Därefter skottades graven igen. När prästen därefter vid något 
tillfälle passerade genom byn förrättades begravningen och de tre skovlama mull östes 
genom röret ned mot kistan. Därefter avlägsnades röret.

Ett annat sätt var att begrava döda i tillfälliga gravar på öar, s.k. ”likholmar”. Åtta 
sådana dokumenterades. I regel har då ön erhållit namnet ”Likholmen”. Några fysiska 
lämningar finns nu ej kvar, endast traditionen. Vintertid fraktades kistan därefter på 
isama till kyrka och begravningsplats. Eftersom Los kyrka byggdes 1819 och Hamra 
kyrka 1870, gick i regel dessa färder till Orsa eller Färila. Dock finns i Los samhälle en 
tradition om en ursprunglig ”finnkyrkogård”. Platsen är dock ännu ej lokaliserad.

Slutdiskussion

Enheten för arkeologisk dokumentation (Fd) har sedan det inledande fältarbetsåret 1938 
arbetat inom olika kulturlandskapsavsnitt med skiftande fömtsättningar. Arbetet känne
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tecknas av en kontinuerlig kunskapsuppbyggnad och av att bli alltmer forskningsrelate- 
rat. Ambitionen är att systematiskt bearbeta varje topografisk nisch där fomlämningar 
kan tänkas förekomma. Grundtanken bakom den sedan 1974 pågående revideringen är, 
även om den är partiell, att beskrivningsmässigt och kartografiskt komplettera ett redan 
befintligt material med nya fomlämningskategorier, främst med vad som inryms under 
begreppet "funktionell fomlämning”.

Olika erfarenhetsgmndade beslut och skilda topografiska förutsättningar medför i bland 
att nya fältarbetsinriktade metoder prövas. Dessa kan även vara betingade av ekonomis
ka realiteter.

Den partiella revideringsmetoden (E2) har sedan 1977 varit en del av enhetens verk
samhet. Metoden har medfört att ett stort antal fomlämningslokaler med minimal fältar
betsinsats på nytt besiktigats och beskrivits samt fått sin status omprövad. Åtskilliga 
hundra nya fomlämningslokaler av funktionell art har samtidigt nyregistrerats.

För fornminnesinventeringens del kan erfarenheterna medföra att vi i framtiden kan 
förvänta oss en mer flexibel och behovsprövad inventering. Eventuellt kan denna kom
ma att bestå av punktinsatser inom fomlämningskategorier där brister föreligger och 
ytterligare bearbetning behövs för att ett kulturhistoriskt totalregister skall kunna anses 
föreligga.

Resultaten från de partiellt reviderade arbetsområdena medför en kvantifiering och 
utökning av faktamaterialet av vissa specifika och i vissa fall tidigare ej dokumenterade 
fomlämningskategorier. Dessa kan på sikt behöva kompletteras för att tolkningen av 
fomlämningsmiljön skall bli fullständig.

Exempel på behovet av en fördjupad inventering inom 1989 års arbetsområde kan 
vara lämningar efter finnkulturen och fabodbruket samt en utökad inventering av den 12 
mil outbyggda delen av Voxnans övre del från Klucksjön (346 m.ö.h.) till Vallhagafor- 
sens kraftverk ca 4 km väster om Edsbyn (186 m.ö.h.).

Den övre delen består av flera långsmala sjöar (se fig. 5) med exponerade sandsträn
der och med liten fallhöjd. Inom detta område påträffades ett flertal stenåldersboplatser 
och skärvstensförekomster. Den mellersta delen består av ett trettiotal forsar omväxlan
de med lugnare sel. Hylströmmen ligger i den nedre delen av detta forsrika älvavsnitt. 
Strömmen har södra Norrlands största sammanlagda fallhöjd, ca 23 meter uppdelad på 
några etager. Den ligger precis vid högsta kustlinjen (230 m.ö.h.). Området utgör, med 
sitt läge vid HK, ett nyckelområde för förståelsen av isavsmältningen i Voxnadalen. 
Man kan här följa övergången från bildningsmiljön under HK, via miljön vid HK till 
former som bildats ovan HK. Terrängavsnittet har ett högt värde för tolkningen av om
rådets genes. Inom denna del påträffades kilometerstolparna. I den nedre delen meandrar 
Voxnan genom isälvsavlagringar och bildar nipor och bankar. Inom denna del ligger 
Voxna bruk med herrgårdsbyggnad, hytt- och hammarlämningar samt fångstgropsföre- 
komster.

Tyvärr finns framskridna planer på en utbyggnad av Hylströmmen. Utbyggnaden vi
lar för närvarande i avvaktan på regeringens beslut. Konsekvenserna av en eventuell 
utbyggnad av regleringsmagasin och kraftverk skulle bli stora. Bland annat skulle Hyl
strömmen torrläggas, stora ytor av skogs- och myrmark samt forspartier överdämmas. 
Flora och fauna skulle påverkas och vildmarkskaraktären skulle drastiskt förändras. 
Sammantaget bör här de vetenskapliga, sociala och rekreativa samt pedagogiska värde

Partiellt reviderad karta... 169



na prioriteras genom att bevara älvsträckan outbyggd. Helhetsbilden av landskapet som 
kulturbärare är viktig. Möjligheterna till ytterligare kunskapsinhämtning genom fördju
pade inventeringar och materialbearbetningar måste bedömas som stora.

Summary
In 1989 the National Board of Antiquities, Section for Archaeological Documentation 
(Fd), conducted a partially revised survey in the inland of southern Norrland. The revi
sed survey covered 112 map sheets, marking the end of a 13-year period of partial sur
vey revision.

The map produced after this survey was originally intended to be an intermediate 
step between the first edition of the Economic Map and a new, completely revised map. 
The time lap between the two was estimated at c. 10 years. The basic aim was to supple
ment the verbal and cartographic documentation of the first survey and also to add to it 
new categories of ancient monuments, primarily so-called ’functional monuments’. A 
relatively large number of these were newly registered after selective fieldwork. They 
consisted of trapping devices, Stone Age settlement sites and bloomery iron production 
sites. In addition, a series of milestones along the River Voxnan and information about 
so-called corpse islands and burial grounds were recorded.

The partial survey did not change the picture of the archaeological record; it rather 
helped to quantify and increase the data on specific monument categories, some of which 
were not previously registered. In the future it may be necessary to supplement the sur
vey of these categories in order to provide a more comprehensive picture of the archaeo
logical record.
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Förhistoria och historia i 
nordöstra Ångermanland
—Avspeglad i resultat från fornminnesinventeringen 1990

av Örjan Hermodsson

Nordöstra Ångermanland * innehåller ett rikt och varierat fomlämningsbestånd. Fom- 
lämningstätheten är, om vi ser landskapet i stora drag, inte särskilt hög, men 1990 års 
inventering har lett till en avsevärt rikare fomlämningsbild, även om det fortfarande 
finns stora mer eller mindre fomminnestomma områden.

Karakteristiskt är att de olika typerna av fornlämningar förekommer koncentrerade 
till vissa delar av landskapet. Stenåldersboplatser och andra boplatser som saknar synli
ga anläggningar finns i sluttningar eller uppe på ofta sandiga, blockfria höjdsträckning
ar. I kustområdet kan boplatserna vanligen ställas i relation till den vikande strandlinjen. 
Denna typ av boplatser, som oftast kan antas sammanhänga med fångstkulturer, före
kommer även koncentrerad utefter älv- och sjösystemen in i landet.

I bestämda stråk ligger rösegravar, vanligen i anslutning till brons- eller järnålderns kustlin
jer. Förhållandevis få är järnålderns höggravar, om vi jämför med de norrländska kustlandska
pen längre åt söder. Höggravamas utbredning anses sammanhänga med de sedimentmarker, 
där den av agrara näringar präglade s.k. sedentära bosättningen växte fram.

Området för inventeringen i Västemorrlands län omfattade östra delen av Ömsköldsviks 
kommun, innefattande socknarna Amäs och Mo, vidare större delarna av Gideå, Grund
sunda och Själevads socknar samt delar av Anundsjö, Bjöma, Nätra, Sidensjö och Tre- 
hömingsjö socknar. I arbetsområdet ingick också en mindre del, ca 65 km,2 av Nord- 
malings socken i Västerbottens län. Inventeringen av Nätra och Själevads socknar på
börjades redan år 1989.1 Anundsjö, Björna, Sidensjö och Trehömingsjö socknar har 
inventering fortsatt under år 1991. De resultat vid fornminnesinventeringen 1990, som 
hänför sig till den förhistoriska tiden, finns till större delen redovisade i "Arkeologi 
Hermodsson (1992). Där analyseras framförallt gravar och boplatser. Vissa fornläm- 
ningstyper som berör förhistorisk tid kommer att behandlas i det följande.

Under 1990 års inventering uppmärksammades också lämningar från historisk tid. 
Därför behandlas nedan några av nyfynden av by- och gårdstomter och även vissa av de 
registrerade förindustriella lämningarna.

* I stort sett kuststräckan från länsgränsen i norr till Nätraåns dalgång och den nordligaste delen av Höga 
kusten söder om Örnsköldsvik samt landet därinnanför 4-5 mil åt väst och nordväst.
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Fig 1. Inventeringsområdet 1990. Renri tad av Solveig Hamberg. Area surveyed in 1990.

Områdets topografi

Västemorrlands län kan både ur geologisk och arkeologisk synpunkt indelas i tre områ
den, som översiktligt har beskrivits av Baudou (1977, s. 34):
1. Det starkt sönderskurna, höglänta och bergiga kustlandet med skärgård och djupa, 

fjordliknande vikar med små morän- och sedimentområden.
2. De kraftigt nedskurna floddalarna med vida sedimentslätter vid mynningarna.
3. Inlandets högt liggande, småkuperade och till största delen moräntäckta urbergsland

skap.
Av årets inventeringsområde kan större delen sägas tillhöra kustlandet. Det gäller sock
narna Nätra, Själevad, Amäs och Grundsunda samt Omsköldsviks stad. Sidensjö sock
en omfattar delar av både kustlandet och inlandet, medan Gideå och de endast delvis 
inventerade socknarna Trehörningsjö, Anundsjö och Bjöma i huvudsak tillhör inlandet. 
Ett karakteristiskt floddalslandskap möter i Mo socken kring Moälven, likaså i delar av 
Nätra och Sidensjö socknar kring Nätraån samt i Grundsunda, Gideå och Bjöma kring 
Gideälven.
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Inventeringsresultat
Totalt svarade arbetsområdet mot 106 blad av den ekonomiska kartan och omfattade 
2 650 km2, varav 2 415 km2 landareal. Dessutom tillkommer ett block om 6 ekono
miska kartblad, i huvudsak berörande norra delen av Trehörningsjö socken, som av 
besparingsskäl inte inventerades.

Arbetsområdet var uppdelat i 5 platsledarområden. För området disponerades 12 
inventerare och 3 biträdande platsledare under 1678 anställningsdagar. Täcknings
graden, d.v.s. inventerat område per anställningsdag, uppgick därigenom till mellan 
1,6 och 2,2 km2/ad, vanligen omkring 2 km2. Täckningsgraden brukar sättas i relation 
till den anställdes tidigare erfarenhet, samtidigt som hänsyn tas till områdets karaktär,
d.v.s. främst fornlämningstätheten. En svårighet är naturligtvis att i förväg ha en upp
fattning om denna och om områdets fomlämningstyper.

Förstagångsinventeringen av området ägde rum 1961-62. Då registrerades totalt 
295 fornlämningslokaler, varav 142 lokaler med sammanlagt 277 enskilda fornläm- 
ningar R-markerades på ekonomiska kartan.

1990 års inventering resulterade i att totalt 1 804 lokaler antecknades i fomminnes- 
registret. Av dessa kommer 620 att R-markeras på ekonomiska kartan. Det samman
lagda antalet R-markerade fomlämningar i registret uppgår nu till 1 308. Förutom de 
R-markerade lokalerna kommer ytterligare 176 lokaler att kartredovisas med uppgif
ten Ms (= minnessten) eller upplysningsskrift eller namn. Den totala andelen kartre- 
dovisade fornlämningslokaler blir därmed ca 44 %.

En jämförelse i fråga om det kvantitativa utfallet vid de båda RAÄ-inventeringarna 
är av intresse. Vissa kategorier av fomlämningar, som i regel ej blev registrerade vid 
förstagångsinventeringen, har genom ett ”utvidgat fomlämningsbegrepp” medtagits 
vid revideringen.

Först skall här jämföras utfallet med avseende på de fomlämningstyper, som under 
båda inventeringarna registrerades på ett likartat sätt. Ifråga om dessa kategorier före
ligger, jämfört med den förra inventeringen, för hela arbetsområdet en ökning med ca 
51 % av antalet fomlämningar. Det kan framhållas, att denna ökning i stort sett en
dast gäller förhistoriska gravar. Om vi i jämförelsen inbegriper det totala antalet forn
lämningslokaler, alltså även de vid förstagångsinventeringen inte registrerade fom- 
lämningstypema, blir ökningen särskilt markant, ca 512 %.

Vid 1988 års revideringsinventering i Västernorrland var ökningen av det totala 
antalet fornlämningslokaler c:a 140 % (Jönsson 1991, s. 237). Vid 1987 års revide
ringsinventering, som omfattade sydligaste delen av länet, var motsvarande ökning i 
genomsnitt inte mer än ca 58 % (Flink 1990, s. 211). Bakgrunden till dessa resultat
skillnader mellan inventeringarna i Västemorrlands olika delar är svår att här närma
re analysera. Vissa förmodanden kan dock göras. Områdena kan ha en olikartad fom- 
lämningssammansättning. Vidare kan registreringsambitionema ha varit olikartade. 
En annan orsak kan vara, att underlaget från förstagångsinventeringen har varit bättre 
för de områden, som omfattades av 1987 och 1988 års inventeringar än det som före
låg för 1990 års område. Ännu en omständighet att beakta är vissa principer för 
beräkningen av resultaten. I revideringsinventeringars resultat inräknas alla de fom
lämningar, som blivit kända under hela den tid, som förflutit mellan de bägge invente- 
ringstillfällena. Oaktat allt detta innebär den kraftiga ökningen av antalet kända forn
lämningslokaler efter 1990 års inventering att en betydelsefull insats har gjorts av alla 
dem som deltagit i årets inventering.

Medan kustlandskapen i Sverige i allmänhet är relativt låglänta, når i Ångermanland en 
bergkullterräng med höjder på 100-200 m.ö.h. ända ut till kusten, det landskap som 
under de senaste decennierna blivit alltmera känt under benämningen Höga Kusten. 
Denna typ av kust sträcker sig upp till Ömsköldsviks stad, medan norr därom vidtar en 
mera låglänt men dock av klippor och skär kännetecknad kust. Några mil inåt land reser
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sig höjder till nivåer om 300-400 m.ö.h. Landskapet genomkorsas av djupt nedskurna 
dalgångar, som är av klart tektoniskt ursprung, och som framför allt går i riktningarna 
VNV-ÖSÖ och NNV-SSÖ. Dominerande bergart, särskilt i inlandet, är den sedimen
tära gråvackan. Bergen är uppbyggda av graniter av olika slag. Främst i kustområdet 
finns stråk av diabas. Kalt berg har stor utbredning, särskilt närmast kusten, medan 
bergssidor och dalbottnar kan innehålla avsevärda jordlager. I kustens dalgångar och i 
älvdalarna finns betydande sediment av lera, finmo och mjäla. Beskaffenheten hos in
landets moränjordar analyseras ingående av J. Lundqvist, 1987, s. 187 ff. De för det 
tidiga jordbruket viktiga lätta sandjordarna återfinns i stor utsträckning på sluttningarna 
direkt under bergsfoten, platser som också varit lämpliga för de tidiga boplatserna. Be
tydelsefulla för lokaliseringen av sådana har varit grusåsama. Inom Ömsköldsviks kom
mun finns sex sådana: Åsele-, G ideälvs-. Hälla-, Utter-, Bergsjö- och Skorpedåsama 
(jfr Pettersson 1981, s. 15).

Av arkeologiskt intresse är förekomsten av kvarts insprängd på många håll i området. 
Vidare kan noteras förekomster av kvartsit i inlandet samt mera sparsamt, amfibolit 
respektive grönsten. I den närbelägna Nordingråtrakten i söder förekommer en typ av 
sandsten som är användbar för tillverkning av verktyg (Westerdahl 1985, s. 22 f.).

Landhöjningen är utomordentligt markant i Ångermanland, och man finner här den 
högst belägna postglaciala strandlinje, som kunnat konstateras i hela norra Europa. För
loppet har senast behandlats av Lundqvist (1987, s. 92 ff.) där flera olika forskares 
beräkningar av strandförskjutningsförloppet finns sammanställda. Med utgångspunkt i 
beräkningar av Broadbent (1982) för norra Västerbotten har Westerdahl (1985, s. 18) 
sammanställt en kronologi för olika strandnivåer.

Temporära transgressioner kan enligt Miller (1982, s. 13 f.) konstateras för nivåer 
omkring 125, 80,60,40 och 20 m.ö.h.

Fomlämningar från förhistorisk och historisk tid

Fångstgropar

En särskilt omfattande kategori av nyfynd under 1990 utgjordes av fångstgroparna. En 
historik kring hur fångstgropar kommit att inlemmas i fornminnesinventeringens pro
gram har getts av Selinge (1974, s. 5 ff.). Beskrivningen där angående möjligheterna att 
inom de begränsade ramarna för fältarbetet kunna uppnå en heltäckande terränggransk
ning gäller också för årets arbete. Den ofta utnyttjade metoden att fråga ortsbor kan 
ibland leda till goda resultat (jfr Jönsson 1991, s. 226). Någon systematisk och fullstän
dig genomgång av alla goda terränglägen har dock ej varit möjlig. Det kan påpekas, att 
vid föregående RAÄ-inventering i arbetsområdet blev denna fornlämningstyp ej R-mar- 
kerad, och den registrerades därför endast i begränsad omfattning.

Sammanlagt 440 fångstgropar på 125 lokaler finns nu registrerade inom arbetsområ
det. I fig. 2 redovisas fördelningen inom området. Vi ser hur de största koncentrationer
na är perifert belägna i områdets västligaste och nordligaste delar, i Anundsjö, Bjöma
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Fig 2. Fångstgroparnas fördelning per ekonomiskt kartblad (med utsatta namnbeteckningar) 
efter inventeringen 1990. Renritad av Solveig Hamberg. The distribution of pitfalls per map 
sheet (designated by their names) after the survey of1990.

och Mo socknar. Ungefär hälften av det totala antalet fångstgropar ligger där. Antalet 
fångstgropar inom området kan jämföras med resultaten från 1988 års inventering i 
Medelpad. Då registrerades totalt 685 fångstgropar på 274 lokaler (Jönsson 1991, s. 
224). Inventeringsområdena var till ytan ungefär lika stora under 1988 som under 1990.

Beträffande det topografiska läget kan vissa generella iakttagelser noteras. Jönsson 
(1991, s. 225) beskriver, hur fångstgroparna inom 1988 års område "vanligen ligger i 
passager där bergshöjder, myrar eller vattendrag krymper framkomligheten eller längs 
vattendrag eller myrkanter”. Denna beskrivning kan gälla även för 1990 års område. 
Det kan tilläggas, att de mest omfattande systemen av fångstgropar är belägna utmed 
dalgångarna vid älvar och åar. Utmed Utteråns nedre lopp i Anundsjö, Bjöma och Mo 
socknar återfinns de mest omfattande fångstgropssystemen inom årets område. Antalet 
kända gropar i dalgången utmed denna del av älven kan beräknas till 118 st. Alla dessa 
kan kanske betraktas som ingående i ett enda fångstgropssystem i makroformat. De
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flesta av dessa fångstgropar var tidigare oregistrerade. Inom t.ex. Mo var endast ett 
system med 8 fångstgropar registrerat vid förstagångsinventeringen (RAÄ nr 14).

Under 1980-talet blev ytterligare två lokaler med fångstgropar i Mo socken anmälda 
till fomlminnesregistret genom länsmuseets och Ömsköldsviks museums försorg (RAÄ 
nr 16 resp. 17). Inom förstnämnda fångstgropssystem utfördes år 1977 en undersökning 
av en grop. Därvid konstaterades kol inblandat i sand i gropens botten och kanter. Dess
utom fastställdes ett hål i gmslagret under gropens botten (ATA 3475/1978). Någon 
närmare datering föreligger mig veterligen ej från undersökningen. I den del av Utteråns 
flodområde, som ligger i Anundsjö socken, har likaså två fångstgropar blivit undersökta 
(RAÄ nr 28 och 54). Ej heller här föreligger någon datering (Westerdahl 1985, s. 61).

Utmed Utterån längre åt norr i Anundsjö socken finns sedan tidigare omfattande fångst
gropssystem kända (se Westerdahl 1985, s. 61). Det kan framhållas att i Bjöma socken har 
revideringsinventeringar utförts tidigare under 1980-talet. Westerdahl (a.a.) redovisar en an
nan undersökning, som ägt rum i Bjöma socken vid Vacksundsmon nära sammanflödet mellan 
Gideåälven och Flärkån, c:a 10 km åt nordväst utanför årets arbetsområde. Från fem gropar 
föreligger 14C-dateringar som spänner över ett tidsskede om över 2 000 år, från ca 1000 f.Kr. 
till omkring 1000 e.Kr. Tre av groparna dateras dock till vikingatid. Dessa dateringar ligger i 
linje med vad som vanligen anses om denna fomlämningstyps väldiga kronologiska spännvidd 
(jfr t.ex. Selinge 1974, s. 32 f.; Westerdahl 1985, s. 54; Spång 1981, s. 284). De angivna 
värdena är sannolikt inte kalibrerade.

Studerar vi den mmsliga spridningen av fångstgroparna i jämförelse med andra fom- 
1 ämningstyper, synes, som redan tidigare nämnts, ej föreligga något nära samband. För
utsättningarna för en korrelation torde sannolikt vara annorlunda än för relationerna 
mellan andra fomlämningstyper. Den intressantaste möjligheten för jämförelser, där ett 
rumsligt sammanhang vore tänkbart, gäller relationen till boplatser av stenålderskarak
tär. För en fångstkultur torde bosättning inom de egna jaktmarkerna vara sannolik. Ett 
exempel på nära rumsligt sammanhang mellan fångstgropar och boplats finns från Gi- 
deå socken, på kartbladet Storberget (RAÄ nr 101 och 102), där provutgrävningar gjor
des av länsmuseet i maj 1990. (Holmquist, 1992, s. 112f).

Fångstgroparnas lokalisering i landskapet styrs givetvis av bytesdjurens vandrings- 
stråk. Den fångst, som det här gäller, har i tidigare forskning ansetts främst vara älg, 
men även vildren har nämnts (se Selinge 1974, s. 28 f.). Enstaka ensamliggande gropar 
inom arbetsområdet torde kunna ha utnyttjats för annan fångst, t.ex. varg. Belägg för 
sådan fångst finns från Amäs socken (Westerdahl 1985, s. 60). Den generella bilden är 
att de stora systemen med fångstgropar är koncentrerade till de större dalgångarna, med
an ensamliggande eller ett fåtal gropar kan förekomma inom alla möjliga terrängområ
den, t.ex. i pass mellan höjder eller i anslutning till myrar. Vi ser av fig. 2 att fångstgro
par förekommer relativt nära kusten i Amäs och Grundsunda socknar. Westerdahl (1985, 
s. 57 f.) framhåller att älgen under sina vandringar uppsöker olika typer av terräng under 
skilda tider på året. Enligt hans uppfattning bör de stora fångstgropssystemen i dalgång
arna ha använts främst under högvintem.
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Boplatsgropar i klapper
I klapperstensfälten i det nutida eller forna kustlandet förekommer ett stort antal gropar, 
som tyder på någon form av mänsklig aktivitet under skilda tider. Ett mindre urval av 
dessa har bestämts som s.k. boplatsgropar i klapper, och kommer att bli R-markerade på 
ekonomiska kartan. Antalet uppgår till 59 fomlämningar fördelade på 11 lokaler. Av 
dessa är nästan alla belägna inom Grundsunda och Amäs socknar. Ytterligare ett bety
dande antal gropar med liknande morfologi förekommer inom arbetsområdet, men har ej 
R-markerats.

Vid 1988 års inventering i Medelpad R-markerades 13 boplatsgropar i klapper på 3 
lokaler. Jönsson (1991, s. 232 f.) framhåller svårigheterna att bedöma denna typ av 
fomlämning, men anser att den på grund av höjden över havet och dess belägenhet i 
periferin av den historiska bygden bör hänföras till förhistorisk tid. En närmare diskus
sion av denna typ av gropar liksom andra liknande fomlämningstyper finns hos Klang 
(1989,155 ff.). Ett rumsligt och troligen även funktionellt samband finns mellan vissa 
av de registrerade boplatsgropama och de fomlämningstyper som behandlas i nästa av
snitt.

De kustbundna näringarnas fomlämningar
Vissa kustbelägna fomlämningstyper karakteriseras av att de har en funktionell samhö
righet med de maritima näringarna. Exempel på sådana fomlämningstyper är tomtning- 
ar och labyrinter. Denna speciella gmpp av fomlämningar behandlas av R Norman i ett 
pågående arbete inom projektet Fomlämningar i Sverige (Flis). Kriterierna för särskil
jandet av dessa fomlämningstyper och deras kronologiska förankring behandlas där i 
det inledande avsnittet. Norman anser, att dessa fomlämningstyper i huvudsak är läm
ningar efter verksamheter som skett under historisk tid. Endast ett fåtal av dessa fom
lämningar torde enligt Norman härröra från förhistorisk tid. Vid undersökningar har det 
dock visat sig, att i övre Norrland har de flesta tomtningama kunnat dateras till yngre 
järnåldern. De anses hänga samman med sälfångst (Broadbent 1988, s. 145-164). Nor
man (a.a.) föreslår följande definition för termen tomtning: ”En lämning efter en vid 
kusten strandbunden byggnad, som har samband med maritim näring och utgörs av sten
vallar (murar) vilka omger en eller flera stenröjda, plana eller svagt skålformade ytor. 
Ställvis kan även jordfasta block eller bergsavsatser utgöra ytornas begränsning”.

Inom 1990 års arbetsområde utgör tomtningama den talrikaste typen av de kustbund
na näringarnas fomlämningar. 90 stycken på 31 platser registrerades. Över 90 % av 
dessa återfinns i Grundsunda socken. Här har bl.a. denna fomlämningstyp blivit upp
märksammad genom det s.k. Risöfjärdsprojektet. Ett flertal tomtningslokaler har stude
rats närmare genom specialkarteringar, fotografering, provtagningar m.m. (Gmndberg 
1990, s. 9). Resultaten av studierna torde komma att ge en klarare bild av dessa fomläm- 
ningars kronologi och funktion.

På gmndval av fomminnesregistret och den ekonomiska kartans höj dkurvor kan en 
grov bild av tomtningamas strandanknytning sammanställas.
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M.ö.h. Arnäs Grundsunda Nätra Själevad

> 5 23/ 6
> 10 47/11
> 15 6/ 4 2/2
>20 7/ 2
>25 1 1 3/3

Fig 3. Tomtningamas fördelning i höjdintervall med avseende på hela lokalens höjd över havet. 
Tomtning / lokal. The distribution of cottage foundations according to heigh above sea level. 
The height of the whole site is shown. Cottage foundation!site.

Jämför vi tabellen ovan med Westerdahls tidigare nämda sammanställning över krono
login för olika strandnivåer, kan slutsatsen dras, att de lägst belägna lokalerna bör höra 
hemma i historisk tid. Jämåldersdatering är dock möjlig för alla dem som är belägna 
högre än lOm.ö.h.

I Själevads socken finns för fyra av de registrerade fomlämningama förutom höjden 
över havet andra av fornlämningsmiljön betingade indikationer, som kan tyda på date
ring till förhistorisk tid. RAÄ nr 125-126, som ligger på bronsåldersnivå, högre än 45 
m.ö.h, har ett visst rumsligt sammanhang med en stensättning av rösetyp, RAÄ nr 124. 
Tomtningarna nr 184 och 193 ligger nära två gravkomplex av rösekaraktär från järnål
der, belägna på halvön Skommarskaten.

Att döma av tomtningamas höjdlägen är det inte otänkbart, att de har börjat anläggas 
under järnålder. En intressant hypotes vore, att denna första fas i tomtningamas till
komst skulle ha påbörjats under vendeltid, då andra skäl talar för att kustområdet kan ha 
blivit viktigt för näringslivet. Relationerna mellan rösegravarna av jämålderskaraktär 
och tomtningarna är i en sådan diskussion av central betydelse.

Bland de övriga fomlämningama med anknytning till kustens näringar kan nämnas 
labyrinterna. Sammanlagt 18 på 12 lokaler är registrerade och R-markerade inom årets 
arbetsområde, samtliga belägna inom Grundsunda socken. Westerdahl (1985, s. 176) 
påpekar att just denna socken är en av de på labyrinter rikaste utmed norrlandskusten. 
Han beräknar det totala antalet i norra Ångermanland, inklusive Nordmalings socken, 
till 30 st. Beträffande dateringen av kustlabyrintema i Norrland framhåller Westerdahl 
(s. 182), att majoriteten har ett sådant läge i förhållande till stranden, att de måste date
ras till historisk tid. Försök med datering av labyrinter och andra maritimhistoriska läm
ningar genom lichenometrisk metod (mätning av lavtillväxt) har under 1989-90 gjorts i 
Grundsunda socken. I stor utsträckning har lämningarna genom denna metod kunnat 
dateras till 1500-och 1600-talen (Gmndberg 1990, s. 10).

Kännetecknande för labyrinterna är, att de har en korsformig grundplan, men även andra 
planlösningar förekommer. Från årets område kan också nämnas enstaka exempel på spiralfor
mad grundplan. Det kan anmärkas, att s.k. falska labyrinter uppträder här och var, d.v.s. sådana 
som är recent anlagda. Dessa brukar sakna en enhetlig grundplan. Labyrinterna anses allmänt 
ha en magisk bakgrund (se Kraft 1982). De har sannolikt anlagts i första hand av lokalbefolk
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ningen och har haft ett samband med säsongsfiskelägen.
Till de kustbundna näringarnas fornlämningar kan även räknas andra typer av forn- 

lämningar. Bland dessa kan nämnas stenugnar, ristningar, lagda kompassrosor eller kors. 
Även delar av den tidigare behandlade typen boplatsgropar i klapper kan, som nämnts, 
räknas hit.

Fornlämningar från historisk tid

En översikt av materialet
En avsevärd del av det totala antalet nyregistrerade fornlämningar kan otvivelaktigt 
hänföras till historisk tid. Dessa fomlämningstyper utgörs i huvudsak av by- eller gårds
tomter, fäbodlämningar, fossil åkennark, industrilämningar och bergshistoriska lämningar. 
Det tillkommer en rad andra, vanligen mindre frekventa typer, ofta nära relaterade till de 
ovan nämnda. Enligt vad som framgått ovan kan även de kustbundna näringarnas fom- 
lämningar i avsevärd utsträckning hänföras till historisk tid. Inräknas även dessa, så 
omfattar den historiska tidens fornlämningar totalt 186 R-markerade lokaler, d.v.s. omkr. 
30 % av samtliga R-lokaler. De kustbundna näringarna omfattar här 37 lokaler. I siffran 
186 har alltså ej inräknats de tidigare behandlade typerna fångstgropar och boplatsgro
par i klapper, trots att även dessa fornlämningar åtminstone delvis kan ha tillkommit 
under historisk tid.

I framtiden torde den historiska tidens fomlämningstyper tilldra sig allt större intres
se. Ett ännu i liten grad utnyttjat källmaterial för den historiska forskningen finns här att 
tillgå. Källkritiskt kan anföras, att stora brister kan bedömas föreligga i fomminnesre- 
gistret när det gäller dessa fornlämningar. Inventeringen har här i många stycken främst 
bestått av punktvisa insatser, utgående från excerptmaterial i form av kartor och littera
tur. Någon konsekvent total registrering av alla bebyggelselämningar har ej heller ut
förts.

En omfattande satsning med inriktning på gårds- och by tomter genomfördes dock un
der 1990 i samarbete med Ömsköldsviks museum. Ett rikt material av diabilder av de 
äldsta bykartoma, som inköpts av föreningen Norra Ångermanlands Hembygdsforska- 
re utnyttjades i detta sammanhang. Dessa kartor har avfotograferats i Lantmäteriverkets 
forskningsarkiv i Gävle (jfr Nylander 1983). I flera led överfördes sedan dessa kartor 
till transparenta kopior i såvitt möjligt samma skala som ekonomiska kartan, d.v.s. 
1:10 000. Detta omfattande arbete utfördes i samarbete mellan personal från Öm
sköldsviks museum och RAÄ. I första hand syftade detta till att identifiera övergivna 
byar eller gårdar. Metoden är intressant och gav utan tvivel i många fall resultat. Ett 
omfattande förarbete krävs, och därför måste excerpering utföras i ett tidigt skede före 
fältarbetets början. Under den förlidna säsongen kom denna excerpering i alltför hög 
grad att inkräkta på själva fältarbetet. Tekniska problem vid tillämpningen av kartmate
rialet kan även anföras. De många kopieringsstegen, som nämnts ovan, medförde att 
kvaliteten på slutprodukterna ibland var alltför dålig för att de skulle kunna till fullo 
utnyttjas. Det kan ifrågasättas, om i denna satsning för att utnyttja det äldre kartmateri
alet resultaten kan anses stå i proportion till den nedlagda arbetsinsatsen.
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Westin (1942, s. 240-257) har gett en historik över Ångermanlands kartläggning un
der 1600-talet. Det framgår, att de första mer omfattande kartläggningarna inom årets 
område utfördes omkring 1646 av lantmätaren Jacob Christophersson Stenklyft, varvid 
de flesta byar i Grundsunda, Amäs (innefattande Gideå och Trehömingsjö) och Själe- 
vads (innefattande Mo och Bjöma) socknar berördes. Westin (a.a, s. 245) framhåller, 
att på dessa kartor utsattes varje gård oavsett om den var bebodd eller inte. Alla gårdar 
markerades på ett likartat sätt med hussymboler prydda med röda tak. De för vårt arbete 
så viktiga ödegårdarna tecknades med fyllda cirklar med en ”pil” gående uppåt i kanten. 
Under år 1672 tillkom genom lantmätaren Olof Hansson ytterligare en omgång kartor i 
Själevads, Sidensjö och Nätra socknar. Omkring år 1700 genomfördes en mycket om
fattande kartläggning, varvid 550 byar i Ångermanland kardades under medverkan av 
fem lantmätare (Westin, a.a, s. 246 f.).

För några få byar, där ovan beskrivna kartmaterial ej fanns att tillgå, har senare kartor 
utnyttjats. I några andra fall har sådana kartor använts som komplement till de äldsta. 
Bland senare kartor kan nämnas storskifteskartor från tiden efter ca 1750 (främst 1780- 
talet) och laga skifteskartor från tiden efter 1827 (Nylander 1983, s. 3). Vid använd
ningen av det äldre kartmaterialet visade det sig, att de markeringar med hussymboler, 
som fanns, ibland var svåra att applicera på verkligheten. Någon exakt överensstäm
melse mellan gårdslägena på 1600-talskartoma och senare tiders kvarvarande eller i 
vissa fall övergivna gårdar var knappast möjlig att finna.

By- och gårdstomter

Själva definitionen av begreppet bytomt/gårdstomt och hur denna fomlämningstyp har 
hanterats vid de hittillsvarande revideringsinventeringarna i Sverige har behandlats av 
Jensen (1988). Där fastslås, att s.k. primärenheter omfattar ”...övergivna by-, gårds- 
och torptomter, mantalssatta och/ eller skattlagda, vilka har utgjort ett led i en primär, 
agrar kolonisations- och uppodlingsprocess...” (Se även Sakordslistan från 1989-02-03, 
RAÄ, Fr.) Dessa s.k. primärenheter är de som i första hand bör komma ifråga för R- 
markering på ekonomiska kartan. Den största svårigheten vid tillämpningen av denna 
praxis är sådana fall där enskilda gårdar inom en by är övergivna. Även detta problem 
belyses av Jensen (a.a, s. 3 ff.). Stora svårigheter föreligger även i sådana fall, där någon 
form av i förhållande till ursprungsenheten mer eller mindre sekundär bebyggelse finns 
intakt på platsen.

Vid 1990 års revideringsinventering i Västernorrland registrerades 25 by- eller gårds
tomter som R-markerades. Ytterligare en markerades med (R). I jämförelse med de 
föregående årens revideringsinventeringar i Västernorrland är detta sannolikt ett omfat
tande resultat. Enligt Flink (1990, s. 206) registrerades i södra Medelpad år 1987 endast 
6 bytomter. År 1988 tycks i norra Medelpad endast ett fåtal övergivna by- eller gårds
tomter ha blivit fastställda (Jönsson 1991, s. 229 f.).

Ser vi till fördelningen sockenvis inom 1990 års område, uppvisar Amäs och Själe
vads socknar det största antalet by- eller gårdstomter med vardera 6 stycken. I Sidensjö 
socken förekommer 5 och i Gmndsunda 4. Inom Gideå finns 2, medan Mo, Nätra och 
Trehömingsjö har 1 vardera. Förutom dessa, som är R-markerade, tillkommer ett här ej 
framräknat antal gårdstomter, vilka t.ex. på grund av sitt läge insprängt i ännu levande
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Fig 4. På den lövträdsbeväxta höjdryggen i bakgrunden har den gamla tomten, RAÄ nr 71 i 
Amäs socken, legat. I förgrunden syns en av platsledama 1990, Pia Nykvist. Foto Förf.
The deserted village, ancient monument 71 in Arnäs parish, was situated on the forested 
elevation in the background. In the foreground, Pia Nykvist, one of the group leaders.

byar ej kommer att markeras på ekonomiska kartan. Dessutom finns på de äldre kartor
na eller i litteraturen en hel del uppgifter om övergivna by- eller gårdstomter, där några 
spår i form av husgrunder eller kulturlager ej kunnat fastställas. Ibland har dock även 
sådana platser registrerats i uppgiftsform. Enligt min bedömning bör dock avsevärt fler 
by- och gårdstomter kunna beläggas vid en för detta syfte riktad inventering.

Här ska närmare beskrivas några av de registrerade by- och gårdstomterna. I Amäs 
socken har en bytomt (RAÄ nr 2) varit föremål för arkeologisk undersökning. På 1646 
års karta över Amäs by finns på en plats, som på kartan benämns Wäster-Amäs och i 
våra dagar kallas Amäsbacken, en symbol för ödegård. Enligt Ramqvist (1988, fig. 3) 
sammanfaller läget för ödegården med RAÄ nr 2, där undersökningar pågått med bör
jan 1987. Enligt det reviderade fomminnesregistret utgöres RAÄ nr 2 av 12 husgmnder, 
belägna högre än 20 m.ö.h.

En annan mycket intressant lokal, funnen i Amäs socken är RAÄ nr 71, belägen högre 
än 45 m.ö.h. på en markant höjdrygg mellan Norrälvsjö by och Älvsjösjön (fig. 4). Här 
kunde bl.a. c:a 10 husgmnder registreras. Inga käll- eller litteraturuppgifter har hittills 
framkommit om denna plats, som därför torde kunna bedömas vara övergiven redan 
under medeltiden. Enligt en uppgift av ortsbor kallas platsen för ”Öm”. Denna fomläm- 
ningslokal hade redan före 1990 års inventering blivit uppmärksammad av närboende 
hembygdsintresserade personer.

En annan av de i Amäs socken registrerade gårdstomterna är Kakuböle (RAÄ nr 76), 
belägen över 120 m.ö.h. vid en ådal söder om Utlandsjö. Här förekommer omkring 20
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Fig 5. Kopia av geometrisk avmätning över Yttergundsjö 
(=Östergunsjö) från år 1646. Ur akt nr Xl-105.
Copy ofa cadastral map showing Yttergundsjö (= Östergunsjö)
1646.

in

Fig 6. Kopia av geometrisk 
avmätning över Snickböle från 
1696. Vi ser hur åkermarken är 
på väg att växa igen. Ur akt nr. X 
7-18:1. Snickböle, Mattarbo dum 
och Hwatsiö torp.
Copy ofa cadastral map 
showing Snickböle in 1696. The 
fields are becoming overgrown.
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husgrunder och en intilliggande fossil åker. På denna plats tycks permanent bebyggelse 
ha funnits under medeltiden. En ödegårdsmarkering finns på en karta från 1646 (akt nr 
XI-23). I beskrivningen till kartan står att den är öde ”Anno 64” och att den varit skat
tad för 9,5 seland. (24 seland = 1 mantal, enl. Nylander 1983.) Det anges vidare i kart
beskrivningen att den år 1646 brukas som fäbod. De flesta av de många husgrunderna 
härstammar troligen från fäbodsdriften. Att tidigare permanent bebyggda gårdar senare 
utnyttjas för fäboddrift, är ett förhållande som gäller flera andra gårdstomter inom ar
betsområdet (se vidare nedan).

Av Själevads sockens gamla tomter ska tre lokaler kommenteras. Nylands g:a tomt är 
en av de mest omfattande i området. Där fanns enligt 1780 års storskifteskarta (akt nr 
X:46-36:2) 5 gårdar. Vid inventeringen noterades ett tiotal kvarvarande husgrunder, 
men delar av den gamla tomten var nu överodlade (RAÄ nr 198). Den närmaste kvarva
rande gården inom Nylands bys ägor ligger nu ett par hundra meter ned i dalgången, dit 
den flyttades från den gamla tomten omkring sekelskiftet (uppgifter från Gunnar Jans
son, 90 år).

Vid Yttergundsjö g:a tomt är på 1646 års karta (akt nr X: 105) två ödegårdar markera
de (fig. 5). På en senare karta från 1696 (akt nr X:46-59:l) finns dock två ”vanliga” 
hussymboler, medan på 1751 års karta endast en gård återstår. Byns historia kan på 
detta sätt följas i det äldre kartmaterialet. Vid granskningen av platsen kunde endast en 
husgrund efter ett förmodat boningshus beläggas (RAÄ nr 200). I övrigt var platsen 
överodlad och omvandlad av landsvägen nr 352, som troligen lagts över delar av den 
gamla tomten.

Snickböle (även Snippböle) g:a tomt (RAÄ nr 211) är belägen på ett näs, täckt av en 
sandmo vid södra delen av Lövsjösjön i västligaste delen av socknen. Enligt Nylander 
(1989) omnämns i ett medeltida brev från Kubbe bykista en man, som sannolikt här
stammar från denna plats. I Skatteboken från 1550 (Nordlander 1899) redovisas under 
Snäckebölet en åbo Oluff Tommossonn för 13 seland. På en geometrisk avmätning från 
1697 (akt nrX:7-18:l) står ”Snickböle obygd by..”, men åkeimarken är inritad (fig. 6). 
Enligt Buchts (1972, s. 105) beskrivning av ortnamnen i Västernorrland redovisas för 
åren 1714-95 Snickböle som en utjord under Butsjöböle, men saknas helt i jordeboken 
från år 1879. Bilden kompliceras av, att även här, i likhet med det tidigare nämnda 
Kakuböle, platsen i senare tid har utnyttjats som fäbodvall (Nylander 1989, s. 12 ff.). 
Detta kan vara förklaringen till att en hussymbol och namnet Snikböle förekommer på 
M. R. Stiemströms länskarta från 1864-65, på en plats ungefärligen motsvarande fom- 
lämningslokalens. Nu finns i området två fritidsstugor, som att döma av Nylander (1989) 
flyttats dit under 1900-talet. Vid besiktningen av området fastställdes bl.a. c:a 10 spis- 
murslämningar, sotlager och en intilliggande större fossil åker, ca 220 x 220 m. Intres
sant är även Westerdahls uppgift (1985, s. 146), att en oval eldslagningssten (inv. nr EM 
94, enl. W.) har påträffats på fäbodvallen Snipböle. Sådana är, framhåller Westerdahl 
(a.a, s. 135 f.), oftast av kvarts och tillhör äldre järnålder. En uppgift om ett fynd av en 
stenyxa på denna plats finns noterad i fomminnesregistret, men möjligen rör det sig om 
en förväxling.

Av de fem lokalerna i Sidensjö socken kan fyra närmast karakteriseras som gårdstom
ter. En är dock en aning speciell genom att det rör sig om Sidensjö gamla prästgårdstomt 
(RAÄ nr 41). Den är belägen mycket nära kyrkan. Cirka 20 m nordöst om kyrkogården
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finns ett ca 100x70 m stort område, som markerats med (R). Rester av husgrunder, 
spridda skärvstenar och tegelrester m.m. kan iakttagas inom området, men eftersom 
platsen även efter prästgårdens flyttning på 1850-talet alltjämt varit bebyggd (enligt 
uppgift av en ortsbo), är lämningarnas kronologi komplicerad. Läget för den gamla präst
gården kan avläsas på en geometrisk avmätning över Sidensjö prästbord från år 1698 
(aktnrX:45-21:l).

Till en annan kategori av gårdstomter hör Solums (RAÄ nr 46), Siljoms (RAÄ nr 73) 
och Klövsnäs (RAÄ nr 107) gamla tomter. Dessa kan närmast karakteriseras som ödes- 
bölen. Jönsson (1989, s. 9) definierar denna term på följande sätt: ”Ödesbölen är läm
ningar efter senmedeltida brukningsenheter i perifera lägen. De är både upptagna och 
ödelagda under medeltiden. Brukningsenhetema har troligen utgjort ett sekundärt kolo
nisations- och uppodlingsföretag på den etablerade bygdens utmarker. Ödesbölen kän
netecknas idag av den fossila åkermarken, framför allt de terrasserade åkrarna." Jämför 
även Selinge 1972, s. 121-131. Enligt min bedömning stämmer denna definition relativt 
väl in på de ovannämnda gårdstomterna. Alla tre är upptagna som "ödesbij” i skattebo
ken från 1550 (se Nordlander 1899, s. 191). Skatteläggningstalen anges för respektive 
gård till 4,5,6 och 18 seland. Märkligt nog finns en rik folktradition om dessa platser 
bevarad bland ortsbefolkningen. En ramsa, som för mig nedtecknades av fm Johanna 
Gidlund (f. 1905), Näs, Sidensjö, lyder: "Tor i Solum, Sefraim i Seljum och 'n Selver i 
Vik var Sidensjös första åbor.” I denna ramsa nämns faktiskt alla de tre gårdstomterna. 
Namnet Vik syftar såvitt jag kan bedöma på Klövsnäs g:a tomt; se vidare nedan.

Vid Solums gamla tomt kunde tre husgmnder och en fossil åker fastställas. Husgrun
derna hade spisrösen, och vid provstick med jordsond påträffades bl.a. skärvstenar och 
bränd lera. Fyndmaterialet och husgrunderna har en ålderdomlig karaktär, som under
bygger de skriftliga källornas vittnesbörd. Den fossila åkern är svår att urskilja, men 
utgöres av en oregelbunden, plan parcell, 120x80 m, som begränsas av en terrasskant 
(nedre begränsning), åkerhak och en vall (övre begränsning). Denna till historisk tid 
hörande typ av fossil åker torde kunna jämföras med förhistoriska fossila åkrar (jfr Gren 
1991, s. 27 f.). Bl.a. terrängläget för denna plats, i svagt nordnordöst-sluttande, sandig 
moränmark, i anslutning till en ådal, tyder på att den är resultatet av en sekundär koloni- 
sationsprocess.

När det gäller Siljoms gamla tomt är bilden mer komplicerad genom att platsen, i 
likhet med tidigare i detta avsnitt nämnda tomter, i senare tid har utnyttjats för fäbod
drift. Vid revideringsinventeringen kunde själva gårdstomten troligen urskiljas i form av 
enstaka husgmnder, varav en ärc:a 10x7 m (ÖNÖ-VSV) och försedd med spisröse, 
där skärvstenar och bränd lera fastställdes vid provstick. Denna kan tolkas som en gmnd 
efter ett boningshus och har ålderdomlig karaktär. Enligt Bucht (1972, s. 91) betecknas 
Siljom alltifrån 1540-talet som utjord under Drömme. Under 1600-talet omnämns Siljom 
i en rad ägoskifteshandlingar, som förvaras i Drömmes bykista. Avskrifter av dessa 
finns i Ömsköldsviks museums arkiv. I relativt nära anslutning till gårdstomten Siljom 
finns åt söder i sluttningen en fossil åker, ca 220 x 100 m, bestående av två oregelbundna 
parceller, avgränsade nedtill genom terrasskanter. Åt norr begränsas ytan av en svag vall 
och ett åkerhak. Ett tiotal röjningsrösen förekommer i eller intill den fossila åkern. Den
na ytas utsträckning överensstämmer relativt väl med en markering på en geometrisk 
avmätning över Drömme och fäbodstället "Silliom” från 1697 (akt nr X:45-8:1). Om-
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rådet, där den fossila åkern är belägen, kallas på den ekonomiska kartan från 1964 för 
”Siljomsåkem”.

Klövsnäs gamla tomt har ett intressant läge i en relativt brant sluttning. Fem husgrun
der kunde vid granskningen upptäckas i övergången mellan en moränavsats i söder och 
en bergsrygg i norr. Gmndema hade genom sitt läge vissa likheter med husgmndsterras- 
ser. I alla fanns dock spisrösen, vari bl.a. skärvstenar och bränd lera kunde fastställas. 
Grunderna är definitivt av ålderdomlig (medeltida) karaktär. En fossil åker är belägen 
på moränavsatsen i söder, i omedelbar anslutning till gmndema. Åkern, som har delvis 

otydliga begränsningar, omfattar ca 300x40—90 m. Sannolikt är den uppdelad i två 
parceller. På en skatteberedningskarta från år 1754 över Klöfsnäs (akt nr 16:2) finns 
åkem utritad. I beskrivningen till denna karta finns en intressant karakteristik: ”Varit 
gammal åker men nu igenlagd för den svaga jordmån som består af vattenlera med litet 
sandmylla? kan anses i 4:e graden.” På denna karta är gårdstomten även markerad. 
Invid en röd punkt står: ”Rudera efter Tomten”. Även denna plats omnämns i vissa 
arkivhandlingar (avskrifter i Ömsköldsviks museum). Avskrifter finns av skattelägg- 
ningshandlingar från 1757 och 1781 rörande utjorden ”Klyfsnäs” under Nolås by. I en 
sägenuppteckning bland dessa arkivhandlingar står: ”Silver i Klövsnäs var med vid byg
gandet av Sidensjö kyrka. Han bodde /troligtvis/ innerts för Nässjöviken något östom 
och ommal Nils Jäners sommarlagam. Silver var rik, han hade silversöm i hästskoma, 
När han en gång for till kyrkan tappade han en sko, varför han vände om...”

Fäbodlämningar
Enligt de här genomförda statistiska beräkningarna kommer 24 fäbodlämningar på 22 
lokaler att bli R-markerade på ekonomiska kartan. Principen har varit, att fäbodläm
ningar belagda från åtminstone 1700-talet ska kunna erhålla denna markering (jfr Jöns
son 1991, s. 229 ff.). Ytterligare ett antal fäbodlämningar har dock registrerats. Bl.a. 
finns 10 fäbodlämningar, där endast namnet kommer att sättas ut på ekonomiska kartan. 
En systematisk genomgång av alla tillgängliga lantmäteriakter skulle troligen leda till 
att avsevärt fler fäbodlämningar skulle kunna spåras. Även kontrollen av (R)-markera- 
de lokaler skulle kunna förbättras vid en sådan genomgång.

Ifråga om fäbodlämningamas kronologi tycks generellt, enligt min erfarenhet, de mest 
avlägset belägna fäbodarna vara de äldsta. De äldre fäbodvallama är dessutom ofta 
större och innehåller fler lämningar. Ett exempel är Gammbodvallen i Själevads socken, 
RAÄ nr 133, där minst 10 spisrösen kunde noteras.

En svårighet vid bedömningen av fäbodarnas status som fomlämningar är, på samma 
sätt som för by- och gårdstomterna, att avgöra om de kan anses som helt övergivna eller 
ej. Ofta kvarstår t.ex. endast en fäbodstuga, som nu utnyttjas för fritidsbmk. Huvudprin
cipen har varit att endast (R)-markera helt övergivna fäbodvallar.

I övrigt när det gäller bebyggelselämningar av bostadskaraktär har torp och liknande 
s.k. sekundära bmkningsenheter i viss utsträckning registrerats. Inventeringen efter torp
lämningar kan sägas ha kännetecknats av en slags selektiv registrering, i mycket av- 
hängig av hur mycket tid som kunnat anslås för uppgiften.
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Förindustriella lämningar och bergsbmk

Registreringen av hithörande kategori lämningar har gjorts i ungefär samma omfattning 
som för torplämningar. Någon fullständig registrering av t.ex. alla de kvamplatser, som 
finns omnämnda i det äldre kartmaterialet, har ej varit möjlig. En framtida riktad special
inventering vore här säkerligen givande.

Mer betydelsefulla lämningar av denna kategori torde dock ha blivit registrerade. Här 
kan nämnas ett bruksområde i Gideå socken, ett hammarområde i Mo socken och ytter
ligare några lokaler som närmare behandlas i det följande.

Lämningar efter bergshantering förekommer över hela området i form av enstaka 
skärpningar eller gmvhål. En koncentration finns i Nätra socken, där under slutet av 1700- 
talet och under 1800-talet mer omfattande brytning efter koppar pågick. Inom ett bergs
område vid Förnätra registrerades två gmvområden (RAÄ nr 252-253). Nr 253 består 
bl.a. av tre gmvhål, en vandring anlagd på en skrotstenshög och två husgrunder med 
spisrösen. Sistnämnda lämningar tyder på att brytningen har varit så intensiv, att bosätt
ning ägt mm på platsen. Uppgifter finns även om att en kopparhytta anlagts vid Nätraån 
näraFröstdal.

Exemplen Skortsjö och Söderåfors
I Mo socken finns två platser, som har särskilt intresse i sågverksnäringens förindustri
ella historia. Denna näring harju varit oerhört viktig för länet.

Vid Skortsjö finns uppgifter om att en s.k. kronosåg blivit anlagd år 1573 under Johan 
IIl:s tid (Forsberg 1982). Sågningen för kungens räkning pågick dock troligen endast 
till omkring 1600. Den exakta platsen för denna såg är ej känd. En trolig plats är södra 
sidan av Galasjöån vid Skortsjö by, närmast öster om nuvarande bron. Ett mindre områ
de (R)-markerades här på grundval av 1697 års geometriska avmätning (akt nr X:46- 
44:1) över Skortsjö, där två kvarnar och en såg är markerade. På platsen syns idag en
dast otydliga lämningar i form av bl.a. rester av en vattenränna och en kvarnsten (RAÄ 
nr 63).

Den andra platsen som här ska beskrivas är betydligt mer välbevarad och omfattande. 
På södra sidan av Moälven nära gränsen till Anundsjö socken på Söderå bys gamla 
mark anlades omkring 1760 ett sågverk, som kallades för Söderåfors. Detta företag kan 
faktiskt ses som urspmnget till dagens jättelika Mo och Domsjö AB. Det var en Hämö- 
sandsköpman Göran Unaeus, som bildade ett bolag tillsammans med bl.a. kronoläns- 
man David Hjellman och efter visst motstånd från Söderås byamän lyckades erhålla 
privilegium för att anlägga ett finbladigt sågverk (Åslund 1878, s. 250; Ahnlund 1917, 
s. 8 ff.). En annan intressent vid gmndläggandet var vice landsfiskalen i Själevad Peter 
Norberg, som vid samma tid var förordnad som pärlfiskeriinspektör! Pärlfiskare an
ställdes av honom för att tjänstgöra vid vattendrag i norra Ångermanland. Detta fiske 
slog dock ej så väl ut (Ahnlund 1917, s. 11 f.). Sågverket kallades efter hand för '’Sö
deråfors sågverk vid Brytstenen”. Den s.k. Bryt- eller Grytstenen är ett flyttblock (RAÄ 
nr 108), som markerar ett gränsknä mellan Mo och Anundsjö socknar på norra kanten
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Fig 7. Vy över området med grunder efter arbetarbostäder vid Söderåfors. I förgrunden syns en 
av källargrunderna. Foto H. Humla. View ofan area containing foundations of industrial 
housing at Södeifors. One of the cellar foundations can he seen in the foreground.

av älven. Enligt Gunnar Sjöberg, Sjöberga gård, Gottne, nämns detta redan i en tings- 
handling från år 1596.

Om Söderåfors finns en relativt rikhaltig litteratur. Förutom ovan nämnda arbeten kan 
nämnas Wikström (1989, s. 21 ff.). Ingen av dessa författare har dock intresserat sig för 
själva platsen. Vid inventeringen 1990 påträffade jag ett stort antal lämningar här (RAÄ 
nr 47), bl.a. gmnder efter såg och kvarn, två vattenrännor och rester av en fördämnings
vall, tre boningshusgmnder och två källargmnder. Det är alltså tydligt, att en omfattande 
verksamhet ägt rum här. Vid inventeringen erhölls även ovärderlig hjälp av den nyss 
nämnde Gunnar Sjöberg, som under åren samlat in mycket värdefullt arkivmaterial om 
platsen.

Sågverket vid Söderåfors drevs endast en kort tid fram till år 1778. Under denna tid 
skedde en hel rad ägarbyten, men vid den tid, då verksamheten flyttades härifrån, var 
Erik Bergvik, bondson från Nora socken i Ångermanland, ensam ägare. Han lät flytta 
sågverket till ett annat läge vid Moälven i Mo by. Detta låg närmare havet och därmed 
kunde fördelar ur transportsynpunkt uppnås (Ahnlund 1917, s. 22). Enligt 1766 års 
mantalslängd för Själevad var 26 personer skrivna vid Söderåfors (Nylander 1982, s. 
524). Däribland fanns en bokhållare Winroth med familj, som vid denna tid var delägare 
i bolaget och ledde arbetet vid sågverket. Dessutom tjänstgjorde där en sågställare, fem 
sågkarlar med familjer och en timmerskaftare med familj (jfr även Nylander, 1981, s. 
18). Sannolikt behövde man samla stora förråd av livsmedel för att försörja den bety
dande befolkning, som levde på platsen. Ovanligt stora källargrunder, 10x7 resp. 8x5 
m, kunde följaktligen konstateras på platsen (fig. 7). Dessutom finns ytterligare två för
modade källargropar. En mindre terrasserad yta nära älven i områdets sydvästra del
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Söderä

Söderå gamla sågståUe år 1805.

Fig 8. Ur Ahnlund, 1917, s. 40. Map showing Söderåfors in 1805. 
From Ahnlund 1917, p. 40.

tyder på att odling ägt rum. Detta bekräftas av Gunnar Sjöberg, som omtalar att på 
1920-talet kallades området, där boningshusgmndema och den terrasserade ytan är be
lägna, för ”Nätters åker” och fungerade som en slags samlingsplats. På ekonomiska 
kartan från år 1964 benämns fastigheten, där sågverkslämningama ligger, för ”Såg- 
åkem”.

Enligt Ahnlund (1917, s. 17) låg produktionen vid sågverket år 1769 på 700-800 
tolfter brädor, vilket överträffades av tre andra sågar i länet. Ännu år 1805 fanns tydli
gen fyra arbetarbostäder kvar vid den gamla sågplatsen. Om detta vittnar den karta (fig. 
8) som publicerats av Ahnlund (1917, s. 40). Vid denna tid fanns även delar av dammen 
kvar, och planer fanns på att här anlägga masugn och stångjärnshammare. Om dessa 
planer hade förverkligats, hade troligen inga lämningar återstått idag av detta unika 
dokument från industrisamhällets begynnelse. För att få en uppfattning om hur såg- 
verksanläggningen kan ha sett ut, kan jämföras med den ännu idag bevarade Brynge såg 
i Sidensjö socken som uppfördes 1764.

Enligt Gunnar Sjöberg utnyttjades sågplatsen vid Söderåfors för en bysåg under åren 
1822-1927. Två mjölkvarnar har även funnits nära sågplatsen. En kraftstation anlades 
på norra sidan av älven 1914, och en ny byggdes 1921 längre ned längs älven. (Tidsupp
gifterna är hämtade från en planskiss för kraftanläggningen, där Gunnar Sjöberg gjort 
anteckningar.) Senast år 1985 var platsen hotad av en ny kraftverksutbyggnad (jfrATA 
2735/85.) De då aktuella planerna realiserades aldrig, och förhoppningsvis kommer 
ingen ny utbyggnad att förstöra platsen.

Det till Mo by flyttade sågverket kom under 1800-talet att utvecklas till ett bruk, där 
även en stångjärnshammare anlades (se RAÄ nr 48). Brukets vidare historia finns utför
ligt skildrad i den ovannämnda litteraturen. Se även artikel i Ömsköldsviks Allehanda
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av Harry Sundström 1990-11-10, därmed utgångspunkt i resultaten vid 1990 års inven
tering en kort historik ges över Söderåfors och MoDo-koncemens bakgrund. Särskilt 
intressant med Söderåfors är att lämningarna på platsen så väl går att koppla samman 
med de historiska uppgifterna i källor och litteratur.

*

Ett begränsat antal av framförallt mindre frekventa fomlämningstyper från främst histo
risk tid har här ej kunnat behandlas. Trots detta har framställningen förhoppningsvis gett 
en viss inblick i mångfalden av fomlämningar i nordöstra Ångermanland, som nu finns 
tillgängliga för vidare forskning. Förutsättningarna bör ha ökat för att förstå och tolka 
den bebyggelseutveckling som ägt rum i området sedan äldsta tid.

Summary

Certain results of the 1990 survey of ancient monuments in the northeastern part of the 
province of Ångermanland are briefly presented and discussed. To some extent dating 
from prehistoric time but also from later periods are remnants connected with the mariti
me activities along the coast: a certain kind of housing grounds and the labyrinths.

A number of recently discovered monuments from the post-medieval period are descri
bed. About 30% of the registered localities date from this period. Abandoned rural settle
ments constitute an important category. 25 of these have been newly registered in the 
area covered by the archaeological survey. Old cadastral maps of the province dating 
from the 17th - 18th centuries have been very useful for this research. A few of these 
rural settlements, so-called deserted villages (ödesböl), are of a medieval type, showing 
traces of early agriculture. Two particularly interesting pre-industrial sites are described 
more closely.
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Fomlämningar på hög nivå
Södra fjällvärldens fångstkultur

av Kjell Linnér

Sommaren 1989 utförde Riksantikvarieämbetet fornminnesinventering för ekonomiska 
kartan i skala 1:20 000 i gränsområdet mellan Norge, Härjedalen och Dalarna. Ett sam
manhängande område motsvarande fem hela kartblad och del av ett gränsblad mot Nor
ge rekognoscerades. Området är som mest 34x20 km stort med öst-västlig längdrikt
ning och med en total yta av ca 530 km2, berörande delar av tre socknar. Huvuddelen, ca 
372 km2, vilket är ca 72 % av arbetsområdet, ligger i Idre socken, Kopparbergs län, 
medan ca 28 % ligger i Jämtlands län, fördelade på ca 150 km2 i Tännäs socken och 8 
km2 i Linsells socken. Området ansluter i söder direkt till det största, och i nordöst till ett 
av de mindre, av de fyra delområden som inventerades år 1986 (Linnér 1989). (Se karta 
nästa sida). Med ekonomiskt bidrag från länsstyrelsen i Kopparbergs län utfördes dess
utom en specialinventering av samiska kulturlämningar i två provrutor inom den del av 
området som ligger i Idre socken (Linnér 1990).

Inventeringsområdet består till ungefär hälften av kalfjäll, främst i väster och norr. 
Många av fjälltopparna ligger 1000-1100 m.ö.h. och Storvätteshågna, Dalamas och 
Svealands högsta fjäll, når 1 204 m.ö.h. Området nedanför fjällen ingår i förfjällszonen. 
I sydöstra delen breder den vidsträckta Juttulslätten ut sig med stora myr- och hedområ
den. Hela områdets höga nivå, till större delen över 700 m.ö.h., gör att även Idredelen 
naturgeografiskt sett kan anses utgöra en del av Härjedalens högplatå med utpräglat 
norrländsk karaktär. Storåns djupt nedskurna fåra är där den lämnar området i söder den 
lägsta punkten, ca 550 m.ö.h.

Huvuddelen av området är mycket blockrikt, ställvis svårframkomligt till fots. I nord
väst, från Hävlingen och Våndsjön till Rogen och Nässjöarna, dominerar den s.k. Ro
genmoränen landskapsbilden i dalgångarna. Den består av blockrika moränryggar som 
löper vinkelrätt mot dalgångarna, och som med långa, utskjutande uddar splittrar upp 
sjöarna i småytor.

De många sjöarna, tjärnarna och bäckarna avvattnas huvudsakligen via Storån, Ha- 
gaån (vilken även stavas Hågåån), Fjätån och Kölån mot söder till Österdalälven. En
dast några tjärnar i norr avvattnas via Rogen och den norska sjön Femunden till Trysiläl- 
ven, sedermera Klarälven. Området utgör källområde för där befintliga vattendrag var
för inga sjöar är påverkade av reglering för vattenkraftändamål, inte ens den stora sjön 
Rogen, vars sydöstra ände ingår i inventeringsområdet. Den lilla Mellersta Nässjön 
tillhör både Österdalälvens och Klarälvens vattensystem. Storån är områdets största
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Fig 1. 1989 års inventeringsområde (i mitten) och angränsande områden år 1986.
Karta K. Linnér. • = boplats/fyndplats/-er, 1-2, med bearbetad sten A = skärvstensföre- 
komst/-er, 1-2. (Flera utelämnade av brist på utrymme) • = fångstgrop/-ar, 1—3 
h = grav x = fyndplats för depå av vendeltida järnföremål.
The 1989 survey area surrounded by areas surveyed in 1986.

vattendrag och räknas som Österdalälvens källflöde. Dess huvudkälla är den på holmar 
rika Våndsjön (ftg. 2), som av riksgränsen delas med Norge, samt omkringliggande 
tjärnar. Våndsjön uppges enligt topografiska kartan på svenska sidan ligga 783 m.ö.h., 
på norska sidan 788 m.

Berggrunden, som främst består av kvartsiter och sparagmiter (Hjelmqvist 1966:12), 
är näringsfattig liksom de kalla, klara sjöarna. Områdets kontinentala klimat med långa, 
kalla och snörika vintrar bidrar dessutom till den karga naturen där träden ofta står glest 
i blocklandskapet. Skogen, som mest består av tall och björk, tunnar ut och försvinner 
vanligen mellan 800 och 850 m.ö.h. En ovanlighet för våra fjäll är att tallen här ofta 
bildar övre skogsgräns. Marken är ofta täckt med renlav och fönsterlav.

Den västra och större delen (ca 70 %) av området ingår i Långfjällets och Rogens 
båda naturreservat, avsatta 1973 och 1976. År 1971 avsattes det till båda reservaten 
gränsande Femundsmarka nationalpark i Norge. Mitt i Långfjällets naturreservat ligger 
Töfsingdalens nationalpark med svårframkomliga blockmarker, vilken avsattes år 1930. 
En naturvårdsinventering gjordes sommaren 1977 (Hultgren m.fl. 1981) i de svenska 
områdena, från vilken flera uppgifter ovan är hämtade.

196 F ornlämningar på hög nivå



Fig 2. Flygfotografi över Våndsjön, Österdalälvens största källsjö, delvis norsk. På toppen av 
fjället Våndsjögusten i bildens övre mittparti möts Norge, Härjedalen och Dalarna. På en av 
holmarna nedanför fjället i fonden ligger Dalamas nordligaste fångstboplats av stenålders
karaktär, en av flera på bilden. Två ligger vid sjöns utlopp genom näset i bildens högra kant. 
Idre socken. Foto L-I. Lööv. Aerial view of Lake Våndsjön on the Norwegian border. Here 
are a great number of settlement sites from the Stone Age or later prehistoric periods.

Ingen bofast befolkning finns numera inom arbetsområdet. Några ensligt belägna går
dar anlades som nybyggen under 1800-talet, och brukades till mitten av 1900-talet. 
Dessutom utnyttjas området sedan åtminstone 1800-talet av renskötande samer, numera 
tillhörande Idre och Tännäs samebyar, de sydligaste i Sverige.

Med undantag för två vägar som tangerar områdets kanter i nordöst och söder, är 
det väglöst land. Att inventera i ett vidsträckt område utan vägar eller bofast be
folkning innebär en lång, förberedande planering, bl.a. med att ordna inkvartering i 
de få stugor som finns inom området, vilka vanligen är uthyrda för hela sommaren 
långt i förväg. Även tältning förekom. Med proviant för ofta en vecka eller mer 
flög vi eller gick in i området. Av tidsmässiga skäl arbetade vi ofta ensamma på 
dagarna på var sitt håll, men delade av säkerhetsskäl nattkvarter. Ett mindre antal 
avlägsna lokaler är ej besökta av författaren.

Vid en tidigare, mycket översiktlig inventering för topografisk karta år 1975 be
söktes endast två mindre områden i väst och nordöst. I den västra Idredelen regist
rerades då fem lokaler vid sjön Hävlingen och i den östra delen fyra vid fjället 
Fjätsjöriet på båda sidor sockengränsen Idre/Tännäs. Dessutom fanns i fornläm- 
ningsregistret antecknade 20 platser med uppgift om främst lappvisten, i övrigt mest 
fångstgropar. 1989 års inventering kan därför närmast betraktas som nyinvente
ring.

Vid inventeringen registrerades totalt 254 lokaler, inklusive uppgifter om ej återfunna
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lämningar. Fördelningen av dessa lokaler sockenvis är 168 i Idre, 83 i Tännäs och 3 i 
Linsell. Som väntat påträffades betydligt fler fångstboplatser än några andra lämningar, 
ungefär hälften av det totala antalet lokaler. Denna framställning kommer därför till 
större delen att behandla dessa boplatser samt även boplatserna i 1986 års områden i 
olika perspektiv. Beträffande de samiska kulturlämningar, som registrerades 1989, hän
visas till särskild rapport (Linnér 1990).

Boplatser av stenålderskaraktär

Boplatsernas lägen och morfologi
Med resultatet och erfarenheten från inventeringen 1986 som bakgrund förväntades att 
även denna sommar ett stort antal boplatser skulle komma att registreras. På varierande 
nivåer inom det högt belägna området påträffades 123 lokaler av stenålderskaraktär. De 
kan sammanfattas enligt följande tabell:

Socken Boplatser Skärvstens- Summa
förekomster

Idre 43 38 81
Tännäs 16 23 39
Linsell 2 1 3
Summa 61 62 123

År 1986 registrerades något flera lokaler, nämligen 129, vari ingick även 12 fyndplatser, 
men på ett ungefär dubbelt så stort område. Även då var ungefär hälften klassificerade 
som enbart skärvstensförekomster. Av tabel len kan man ana ett problem som är mycket 
påtagligare i fjällterräng än i andra terränglägen, nämligen svårigheten att bedöma varie
rande kvantiteter med enbart skärvsten som tecken på förhistoriska boplatser. Humus
bildningen är extremt långsam och föremål från olika tider ligger blandade i samma 
ytskikt ovanpå orörd mark, antingen frameroderade eller under ren- och fönsterlav. Det 
gäller både forntida avslag från redskapstillverkning och sentida avfall som kvarlämnats 
av vår tids ”naturälskare”, likaväl som recenta härdar, forntida härdar eller härdkoncen
trationer samt spridd skärvsten från olika tider. När därför endast skärvsten förekommer 
i sådana lägen kan den vara tidsmässigt svårbedömd.

För att på ett enkelt sätt skilj a de lokaler som med säkerhet uppfyller kriterierna för en 
forntida boplats, d.v.s. innehåller både stenartefakter och skärvsten, från lokaler med 
enbart skärvsten, använder jag i det följande beteckningarna boplats och skärv stensföre
komst. Många arkeologer använder ordet artefakt synonymt med föremål medan stenål- 
dersforskare med detta ord avser både identifierade föremål och allt avslagsmaterial eller 
avfall från föremålstillverkning (bl.a. Andersson m.fl. 1978:248). Jag använder i denna 
framställning istället ordet föremål för bearbetade föremål som spetsar, skrapor samt 
kärnor och vissa spån, till skillnad från avslag.

Klart sentida härdar och skärvstensförekomster är ej registrerade i detta material, med 
undantag av härdar i två provrutor vid den nämnda specialinventeringen av samiska
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kulturlämningar. Flertalet förekomster finns i samma stråk och är ofta av samma ålder
domliga karaktär som boplatserna, men de flesta är mindre till yta och kvantitet. Det är 
självfallet så att slumpaktiga fynd av avslag ofta avgör om en skärvstensförekomst ska 
betecknas som en förhistorisk boplats. Många av skärvstensförekomstema är uppenbar
ligen förhistoriska.

Arbetsområdets höga läge gör att de lägst belägna boplatserna ligger så högt som 650 
m.ö.h. och den högst belägna 897 m.ö.h. De flesta boplatserna, 45 av 61, är belägna 
mellan 745 och 790 m.ö.h. Eftersom Storån är Österdalälvens egentliga huvudkälla och 
i sitt lopp dessutom hyser ett långt pärlband av sjöar och håar (hå=lokal benämning på 
tjämbildande utvidgning i älv), påbörjades inventeringen i detta område för att utnyttja 
den ljusa och förväntat väderstabila försommaren. Den största koncentrationen av bo
platser (liksom skärvstensförekomster), 32 stycken, hittades därför som väntat på denna 
sträcka mellan Våndsjön och Töfsinghån, med en fallhöjd av 135 m på ca 20 km.

I övrigt finns fyra mindre koncentrationer av boplatser. Dessa är belägna vid sydöstra 
änden av sjön Rogen och västra änden av de närbelägna små Nässjöarna, vid Övre 
Fjätsjön, från Övre Sörvattensjön upp längs Kölån och slutligen från Övre Hagasjön upp 
längs den lilla Öretjämbäcken till Öretjämen. Flertalet boplatser vid de båda sistnämnda 
agglomerationema ligger alltså vid rinnande vatten.

Boplatserna nära Öretjämen ligger alldeles vid trädgränsen på en nivå av 830-850 
m.ö.h. Den tidigare omtalade boplatsen på en nivå av 897 m ligger vid MellerstaFosksjön 
uppe på Långfjället intill västra foten av Dalamas högsta fjäll, Storvätteshågna. Vid 
Storrödtjämen på andra sidan Storån ligger två boplatser på en nivå av 880 m (fig. 3 och

Fig 3. Boplats på kalfjället vid Storrödtjämen, 875 m.ö.h. På sandplatån i bildens mitt har 
vinderosionen blottat gamla härdar och avslag från redskapstillverkning. Vid utloppet i 
bakgrunden syns STF:s övemattningsstuga. RAÄ 299, Idre socken. Foto K. Linnér. 
Settlement site above the tree line at Lake Storrödtjämen with finds of flakes from the 
manufacture of stone tools.
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Fig 4. På udden närmast boplatsen på fig 3 finns en liten, mndad vall med öppning mot sjön, 
vilken kan vara en forntida hyddbotten. Tumstocken visar 1 m. RAÄ 298, Idre socken.
Foto K. Linnér. A possible prehistoric hut ring above the tree line.

4), varav en utgörs av en hyddtomtsliknande anläggning (fig. 4), den högst belägna av 
flera platser med likartat tolkade anläggningar.

Dessa boplatser är de hittills högst belägna registrerade i Dalarna, men når ej nivån 
för de vid 1986 års inventering upptäckta boplatserna vid Vålåsjön på 950-970 m.ö.h., 
eller den närbelägna, 978 m högt belägna boplatsen vid utloppet av Stortjämen ovanför 
Ljungdalen. Det kan tilläggas att 11 boplatsindikerande skärvstensförekomster hittades 
vid 8 kalfjällstjärnar inom 1989 års område, på en nivå av 850-930 m.ö.h., varav flerta
let dock är förhållandevis oansenliga vad beträffar yta och kvantitet. De är belägna vid 
Fosksjöama, Grötvallsjön (fig. 5), Slagusjön, Rävtjämen och Hovdtjämen i Idre sock
en, samt vid Flåtjämen och Storstöttjämen i Tännäs socken.

Boplatserna och skärvstensförekomstema ligger, liksom var fallet vid inventeringen 
1986, frameroderade på krön av låga kullar och ryggar av sand, grus och morän, vanli
gen någon eller några meter över vattennivån och oftast några meter från stranden. Två 
boplatser ligger på små holmar i Våndsjön och Övre Fjätsjön. Eftersom alla sjöar är 
opåverkade av sjöreglering är den lokala boplatsmiljön jämfört med andra områden i 
Norrland troligen mycket lik den forntida miljön. Detta förhållande gäller även miljön i 
sin helhet. Nu som då dominerar tall och björk, och de under forntiden vanligaste bytes
djuren i Norrlands fångstland, älg och bäver, möter man ofta i hela området. Endast 
skogen stod tätare och högre upp längs fjällsluttningarna.

På kartan (fig. 1) syns boplatsbeståndets stora variation av lägen på uddar, näs och 
holmar, i vikar, vid ut- och inlopp eller intill mynningen av någon liten bäck. Många 
ligger också längs bäckar. Man har föredragit små, flikiga tjärnar och undvikit långa, 
raka och blåsiga sjöstränder. Boplatserna är exponerade mot alla väderstreck och endast
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Fig 5. Flygfotografi över utloppet av Grötvallsjön, 898 m.ö.h., belägen på Långfjället, Idre 
socken. På grusplatån till vänster om utloppet, i bildens mitt, har vinden och nutida vandrare 
blottlagt forntida härdar (RAÄ 282, 283). I en myr vid sjön har man hittat 7000 år gamla 
tallstubbar. Foto K. Linnér. Aerial view of Lake Grötvallsjön. Here prehistoric hearths and 
fire-cracked stones have been found.

48 % mot den behagligare solsidan i väst—sydväst—syd. Att man ej eftersträvat solvär
men tyder på att besöken varit kortvariga. Viktigare har varit valet av väldränerade ytor 
inom ramen för ovannämnda lägen.

Markytan på boplatserna består till ca 43 % av sand, 10 % av grus, 30 % av relativt 
stenfri morän och 17 % av block - eller stenrik morän, ofta med ojämn markyta. Man 
kan härmed tro att attraktiva sandstränder är vanliga i området, som man gärna tänker 
sig norrländska stenåldersboplatser. Som redan nämnts i inledningen är stränderna istäl
let översållade med block och de möjliga boplatsytoma följaktligen få och små, där de 
ligger som oaser i en stenöken.

När man kommer till en sådan för en boplats lämplig yta kan man vara nästan säker på 
att hitta inte bara forntida skärvstensförekomster eller bevarade härdar och avslag från 
redskapstillverkning. Man kan vara lika säker på att hitta sentida härdar och tyvärr ofta 
andra spår av vår tids besökare. Paradoxalt nog har vi dessa sentida besökare att tacka 
för upptäckten av främst avslag på relativt många av boplatserna, detta p.g.a. markslita
ge under medverkan av vinderosion.

Boplatsens storlek bestäms bl.a. av den synliga eller med provstick dokumenterade 
utbredningen av skärvsten och bearbetad sten och kan därför vara skenbar. Emellertid 
ligger ofta boplatserna på fullt begränsningsbara ytor som kullar, myrholmar, små ryg
gar eller avsatser. Alltså är boplatsens utsträckning, åtminstone den troligaste, lättare att 
konstatera i denna karga miljö än vad som är vanligt längre ner i skogslandet, där vege
tationen dessutom omöjliggör en synlig begränsning inåt land. Oftast kan man där bara
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Fig 6. Bortom den lilla tjärnen ligger traktens största boplats på sandryggen som övertvärar 
hela näset mellan sjöarna Hävlingen och Klacken (RAÄ 322, Idre socken). Utanför vänstra 
bildkanten ligger en skärvstensanläggning i hästskoform (RAÄ 321:2). Foto K. Linnér.
The largest Stone Age settlement site in the area is situated on the sandy ridge beyond the 
pond.

konstatera frameroderat material längs vattendragets strand.
Som antytts är den typiska boplatsen liten och troligen att betrakta som en eller flera 

lägerplatser för kortvariga, upprepade vistelser. Sålunda understiger ca 50 % av bo- 
platsytoma 10 m, 25 % är 10-20 m långa, 12 boplatser är 20-70 m och två boplatser vid 
Övre Fjätsjön samt en vid Rogen är i någon riktning 90-100 m långa. Den största ytan 
inom alla de båda säsongerna inventerade områdena har boplatsen RAÄ 322 (fig. 6) på 
näset mellan sjön Hävlingen och sjön Klacken norr därom, i Idre socken. Den har en 
utsträckning av 345 x 30 - minst 90 m.

Jämförelsevis kan nämnas att skärvstensförekomstema till 95 % har en längd mindre 
än 20 m, och endast tre är 20 till 40 m långa. Var tredje förekomst består av endast en 
eller två synliga härdar medan bara tre av de fyndförande boplatserna är så oansenliga. 
Två av de tre största skärvstensförekomstema ligger intressant nog vid de båda kalfjälls- 
tjärnama Grötvallsjön (fig. 5) och Övre Fosksjön, 900 respektive 899 m.ö.h., alltså på 
samma nivå som boplatsen vid Mellersta Fosksjön. Mängden skärvsten är dock måttlig.

Boplatsernas skärvstensmängd har bedömts vara sparsam, måttlig och riklig i ungefär 
lika många fall, medan fördelningen på de tre kategorierna bland skärvstensförekom- 
sterna är respektive 48 %, 37 % och 15 %.

Endast 13 av alla boplatserna når fram till strandkant och ännu färre ner till dess nivå. 
De är således så gott som alltid anlagda på en väldränerad yta ovanför strandhaket, med 
tanke på både nederbörd och vågskvalp. 32 ligger 1-20 m från vatten av något slag och
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12 påträffades 20-70 m från vatten. Två boplatser ligger på sandiga myrholmar långt 
från vatten, den ena 100 m från en bäck och 375 m från Övre Hagasjön, den andra ovan 
trädgränsen, 150 m från en liten bäck och 250 m från Öretjämen. Nivån över vattnet 
stiger i allmänhet med avståndet från detta. Ungefär hälften av boplatserna är belägna 
1-3 m över närmaste brukbart vatten, ett tiotal 3-5 m däröver. Stora avstånd från och 
nivåer över vatten noterades även i boplatsbeståndet år 1986, främst vid Vålåsjön/Dun- 
sjöån, där flera boplatser ligger 9-10 m över Dunsjöån.

Fyndmaterial och fynd

Berggrunden nedanför det år 1989 inventerade fjällområdet är en av de mest varierande 
i Sverige, vilket jag senare återkommer till. Många av dessa bergarter har varit tillgäng
liga och lämpliga att använda för de forntida fångstmänniskor som vistats i området. De 
är hårda och liknar flinta i strukturen, varför de i stor utsträckning använts vid tillverk
ning av olika föremål. Den vanligaste bergarten är dock kvartsit, beroende på att fjäll
kedjan till stor del är uppbyggd av densamma. Den är en hård, ofta tät, omkristalliserad 
och förkislad sandsten, vilken i sin tur är en sedimentär bergart. Kvartsit är nästan helt 
uppbyggd av kvartskom. Denna bergart dominerar alltså stenmaterialet och förekom
mer på de flesta boplatserna. Kvartsit dominerar också antalet och volymen avslag på de 
enskilda boplatserna. På de få boplatser som är mycket avslagsrika utgörs alltid den 
stora mängden av kvartsit. På 33 av de 43 boplatserna i Idre, på 12 av de 16 i Tännäs 
samt på de båda boplatserna i Linsell noterades därför kvartsit, vilket innebär 47 av de 
totalt registrerade 61 boplatserna.

De ljusa färgvariantema dominerar helt. De är ofta finkomigare än vid skogssjöarna 
nedanför fjällen. Vid genomgång av de nödvändigtvis subjektiva och därför möjligen 
ojämna noteringarna i fornminnesregistret verkar 85 % av kvartsiten vara ljus, ofta näs
tan vit, och 15 % mörk. Stora variationer på färgskalan förekommer på en och samma 
boplats. Vanligast är ljusgrå kvartsit, men ovanligare färgnyanser har också noterats, 
t.ex. inslag av mindre skikt i grönt, blått och rött. Även strimmiga och fläckiga mönster 
har observerats. Kvartsit är den normala motsvarigheten till flinta i Norrland och är 
hård nog att använda med samma bearbetningsteknik som flinta. En okänd, men med 
säkerhet mindre del av den här beskrivna kvartsiten kan utgöra s.k. brecciekvarts (se 
avsnittet om fyndens petrografi).

Asktuff, eller tuffit, av arkeologer ofta kallad hälleflinta, är den näst vanligaste berg
arten. Den är påträffad på 19 av boplatserna, alltid i små mängder, från ett till sju avslag. 
Den är en s.k. vulkanit, en hård, finkomig och flintlik vulkanisk bergart som består av 
ojämnt stelnad och droppformigt avsatt samt förkislad aska. Asktuff är hittad på 16 
boplatser i Idre men endast tre i Tännäs och saknas i Linsell. Den är hittad på 15 boplat
ser vid flertalet av sjöarna längs Storån, talrikast i söder, där 5 av de 6 boplatserna vid 
Töfsinghån kan uppvisa asktuff. Den är i övrigt funnen endast vid fyra boplatser, varav 
en vid Öretjämen, två vid Övre Fjätsjön och en vid Kölån. Samtliga avslag är vita eller 
ljust grå med vissa drag mot gult och beige.

Den i stora delar av Norrland vanligaste fyndbergarten är kvarts, men är här påträffad
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i små mängder på bara 15 boplatser, varav 12 i Idre och 3 i Tännäs. På boplatserna i 
Linseil är endast kvartsit påträffad. Kvarts finns liksom asktuff främst vid Storåns sjö
system, vid Öretjämen och Öretjämbäcken samt vid Rogen och Kölån. Den är alltid vit, 
s.k. mjölkkvarts, och endast 1-10 avslag förekommer på varje boplats.

Flinta hittades på fyra boplatser vid lika många sjöar i områdets västra delar, nämli
gen vid Våndsjön, Hävlingen, Övre Hagasjön och Rogen. Det rör sig om några få avslag 
av grå, ofta ljusgrå flinta, utom vid den stora boplatsen RAÄ 322 (fig. 6) vid Hävlingens 
norra ände i Idre socken, där en stensmed intill en forntida härd lämnat ett stort antal 
svartgrå flintavslag.

Mera ovanliga bergarter förekommer sparsamt i avslag och föremål. Vad som i fält 
uppfattats som röd kvartsitisk sandsten och/eller möjligen en röd, finkomig lavabergart 
finns som avslag på två boplatser vid Stenbodhån och Storrödtjäm. Några avslag av 
sådan röd lavabergart finns på en boplats vid Kölån (enligt Mauritz Lindström, se nedan). 
På boplats RAÄ 352 vid Övre Hagasjön i Idre socken hittades avslag av gråbrungul, 
spräcklig mosten, på RAÄ 337 vid Hävlingen i Idre socken hittades en skrapa av mellan- 
grå mosten (fig. 7:4) tillsammans med obearbetade stycken av rödbrun mosten. Mosten 
är en förkislad, sedimentär bergart som är finkomigare än kvartsit. På boplats RAÄ 333 
vid Särsjöhån i Idre socken hittades en avslagskärna (fig. 7:11) av ljusgrön jaspis, från

Fig 7. Föremål från inventeringsområdena 1986 och 1989.
Nr 1-5 skrapor, eggen nedåt, nr 6-9 spån, nr 10 spånkniv, nr 11-12 avslagskämor. Nr 1-3, 6 
och 10 kvartsit, nr 4 mosten, nr 5 obsidian, nr 7-9 asktuff, nr 11-12 grön och rödjaspis. Nr 1,
11 från Särsjöhån, nr 2, 5 från Vålåsjön, nr 3 från Mellersta Fosksjön, nr 4 från Hävlingen, nr 6 
från Hällsjön, nr 7-9 från Grundagen, nr 10 från Våndsjön, nr 12 från Harundsjön. Samtliga 
omnämnda i texten. Foto G. Hildebrand.
Artifacts found in the areas surveyed in 1986 and 1989.
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vilken delvis mikrospån och delvis större avslag tycks ha slagits, tillsammans med en 
skrapa av gråvit kvartsit (fig. 7:1) och talrika kvartsitavslag. Jaspis är tät med vaxartad 
glans och vanligen röd, men förekommer även i andra färger (M. Lindström).

Föremålsfynden år 1989 var få. Två insamlade skrapor harjusi omnämnts. Ytterliga
re fyra skrapor observerades, alla av kvartsit, varav en ljusgråspräcklig från den högst 
belägna boplatsen RAÄ 365 vid Mellersta Fosksjön i Idre socken tillvaratogs (fig. 7:3). 
Två av ljus kvartsit observerades vid Våndsjön (RAÄ 309:2, Idre socken) och Töfsing- 
hån (RAÄ 247, Idre socken), en av gröngrå kvartsit vid Övre Fjätsjön (RAÄ 456:1, 

Tännäs socken).
Fyra pilspetsar av kvartsit noterades, alla tvåsidigt tillhuggna i s.k. flathuggningstek- 

nik. Den bäst bevarade tillvaratogs (fig. 8:10). Den kommer från en boplats (RAÄ 454) 
vid Övre Fjätsjön i Tännäs socken. Den är fint slagen i närmast vit kvartsit och har tunn, 
rak bas. Udden är avbmten. Samma ljusa färg har en fragmentarisk spets från RAÄ 336 
vid Hävlingen (Idre), och ett lätt strimmigt spetsämne från RAÄ 457:2 vid Rogen (Tän
näs), medan en fragmentarisk spets från den stora boplatsen RAÄ 322 vid Hävlingen 
(Idre) är av mörkgrå kvartsit. Vid sistnämnda boplats upptäcktes ett ämne av rödbrun 
skiffer med synliga huggmärken, troligen till en spjutspets.

På boplatsen RAÄ 250 vid Våndsjön (Idre) tillvaratogs en retuscherad, på ena sidan

Fig 8. 18 eller flertalet av de spetsar, spetsfragment och förarbeten till spetsar som hittats på boplatser 
i inventeringsområdena 1986 och 1989. 15 kommer från Vålåsjön/Dunsjöån, två från Grövelsjön (nr 
12 och 16) och en från Övre Fjätsjön (nr 10). Samtliga av kvartsit eller brecciekvarts. Alla 
omnämnda i texten. Foto G. Hildebrand.
Points from the areas suiyeyed in 1986 and 1989. Almost all are from Lake Vålåsjön.
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Fig 9. Mot stenblocket på krönet av en udde i Mittsjön ligger en ringförmig vall av skärvsten, 6 
m i diameter. 1 vallen och på en boplats intill har avslag av kvartsit och kvarts observerats. RAÄ 
349, Tännäs socken. Foto K. Linnér. A circular bank offire-cracked stone.

ryggad spånkniv (fig. 7:10) av mörkgrå kvartsit, vilken liknar en mesolitisk pilspetstyp.
Två knackstenar observerades på boplatserna RAÄ 243:1 vid Töfsinghån (Idre) och 

RAÄ 420 vid Rogen (Tännäs), den förstnämnda fragmentarisk, den sistnämnda rund- 
oval. Bergarten är okänd i båda fallen. Her knackstenar har möjligen förbigåtts då blicken 
varit inställd på avslag. Förbisedda är säkerligen mindre tydliga skrapor och andra smärre 
redskap. Även vanliga avslag utan retuscher kan ha brukats som bl.a. skrapor och kni
var.

Slutligen vill jag nämna något om boplatsernas avslagsmängd samt avslagens petro- 
grafiska sammansättning och variation. Vanligen har vi under tidspress nöjt oss med att 
konstatera om avslag finns på en viss, förmodad boplatsyta. Vi har därigenom observe
rat endast ett fåtal avslag, på 71 % av boplatserna 1-10, medvetna om att dessa troligen 
utgör en liten andel av det totala antalet. De kan ligga kringspridda men finns påtagligt 
ofta i koncentrationer intill gamla härdar. Större avslagsmängder har noterats på 15 
boplatser, alltid av kvartsit. På den största boplatsen RAÄ 322 vid Hävlingen, redan 
omnämnd flera gånger, kan man se hundratals avslag, likaså på den också omnämnda 
RAÄ 454 vid Övre Fjätsjön.

Det finns 16 varianter av bergartssammansättning i boplatsernas avslagsmaterial. På 
24 boplatser utgörs det observerade materialet av enbart kvartsit, på 9 boplatser av 
kombinationen kvartsit och asktuff. Kvarts och kvartsit förekommer tillsammans utan 
andra bergartsinslag på fyra boplatser, enbart kvarts på lika många. Övriga kombinatio
ner förekommer på endast en eller två boplatser. På RAÄ 322 vid Hävlingen finns inte
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bara massor av avslag, där är också det största antalet bergarter representerade, nämli
gen fem. Dessa är förutom all kvartsit även kvarts, asktuff, flinta och skiffer. På en liten 
boplats vid Våndsjön (RAÄ 307, Idre) finns med undantag av skiffer de fyra övriga 
bergarterna som vid RAÄ 322. På fem boplatser förekommer en kombination av tre 
bergarter, på 18 två bergarter och på 31 boplatser en enda bergart.

Bostadslämningar

Vid inventeringen år 1986 registrerades tre små runda anläggningar som antogs vara 
eller kunde vara hyddbottnar. På en boplats vid Mittsjön, 750 m.ö.h., ligger en ringför
mig vall av skärvsten, 6 m i diameter (RAÄ 349, Tännäs, fig. 9). Vallen är 2 m bred och 
0,1-0,3 m hög, inneslutande en grop, 1,5 m i diameter och 0,2 m djup. Anläggningen 
ansluter till västra sidan av ett 2 m stort block på sydvästra krönkanten av en hög morä
nudde. Den är belägen ca 13 m från och 2,5 m över sjön. Hela sluttningen ned mot sjön 
är täckt av ett tjockt skärvstenslager. I gropen hittades ett par avslag av kvartsit. På 
udden intill ligger en boplats med samma typ av kvartsit samt kvarts och ett lika tjockt 
skärvstenslager.

De båda andra anläggningarna ligger i Dunsjöåns mynningsdelta söder om Vålåsjön, 
950-960 m.ö.h. Den norra (RAÄ 146, Storsjö) ligger på sydsydvästra krönkanten av en 
block- och stenrik moränhöjd, ca 20 m från och 7 m över en bäcklagun, och ingår i en 
boplatsyta med avslag i kvartsit, kvarts, flinta och asktuff. Den är 3 m i diameter, bestå
ende av en inre, skålformig nedgravning, 2,5 m i diameter och 0,15m djup, begränsad 
av en kant av ett tiotal stenar, 0,3-0,6 m stora och 0,1 m höga, varav flera verkar vara 
naturliga. Härd saknas.

Den södra anläggningen (RAÄ 148) är ensamliggande men belägen nära och mellan 
två boplatser, rika på avslag och stenföremål. Den är något oval, 3 x 2,7 m stor och 
består av en ring delvis löst liggande stenar, 0,05-0,3 m stora och 0,1 m höga. I nordväst 
är en 0,85 m bred öppning. Golvet är i nivå med omgivande markyta. Härd saknas även 
här. Den ligger på krönplatån av en låg moränhöjd 30 m från en liten bäck men alldeles 
intill en forntida, nu gräsbeväxt huvudfåra av Dunsjöån.

De båda lämningarna vid Dunsjöån är svårbedömda på olika sätt. Den norra ligger 
väl till på en belagd boplats, men likheten med en hyddbotten kan vara skenbar. Den 
södra är tveklöst någon form av hydd- eller tälttomt men kan vara sentida. Kan man 
verkligen ännu se spår efter så små, oansenliga, forntida hyddor efter tusentals år? Om 
det finns någon terräng i landet där detta är möjligt borde det vara i den karga fjällmil
jön, ett fossilt kulturlandskap från stenåldern trots vildmarksprägeln. Svaret på frågan 
kom vid 1989 års fjällinventering.

Det första lugnvatten de forntida jägarna kom till efter en mils vandring upp längs 
Storån från den boplatsrika Hällsjön var den lilla Töfsinghån (fig. 10), där en liten 
agglomeration av sex boplatser visar var man slog läger. Dessa boplatser, på en nivå av 
650 m.ö.h., är de som ligger lägst och sydligast inom arbetsområdet 1989, och var de 
första som dokumenterades för säsongen. 7 m från och 2 m över en liten gmnd vik är en 
boplats (RAÄ 247, Idre) på krönet av en blockrik, grusig moränrygg, och på denna en
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Fig 10. Vid det lilla lugnvattnet Töfsinghån i Storåns lopp ligger boplatserna tätt på små 
moränkullar. Båthuset står på den fyndrikaste boplatsen, RAÄ 243:1, Idre socken.
Foto K. Linnér. The boat-house stands on a Stone Age settlement site.

plan, stenfri, rund yta, 4-5 m i diameter, i södra kanten begränsad av en 4 m lång, låg, 
bågformig rad med fast liggande stenar och block, 0,3-0,7 m stora, innanför vilken 
påträffades en skrapa och avslag av kvartsit samt avslag av asktuff. Skärvsten ligger 
runt denna yta.

Denna typ av hyddbotten med golvytan i nivå med omgivningen observerades sedan 
på ytterligare två platser, den ena (RAÄ 309:1, Idre) på krönet av en blockrik boplat- 
skulle 5 m från och 2 m över Våndsjön på en nivå av 790 m.ö.h., med fynd av kvart- 
sitavslag. Här är en rund, stenfri yta, 3,5 m i diameter, med delvis troligen anlagd be
gränsning av stenar, 0,1-0,5 m stora. Omedelbart utanför golvytan är rikligt med skärv
sten, vilken möjligen är utkastad.

Den andra hyddbottnen (RAÄ 410, Idre, fig. 11) är ensamliggande och belägen i krön
läge på en sandplatå mellan Öretjämbäcken och en kallkälla, som strax intill springer 
upp ur marken, samt på en nivå av 760 m.ö.h. Den är rund, 3 m i diameter och begränsas 
delvis av en bågformig rad med åtta fasta stenar, varav den största är kantställd. I mitten 
är en låg förhöjning, 1 m i diameter, vilken 5 cm ner i underliggande sand visade sig 
innehålla ett kol- och sotlager och ett par möjliga härdstenar. Uppströms bäcken finns 
flera fyndförande boplatser.

Ensamliggande är även den högst belägna hyddbottnen (RAÄ 298, Idre, fig. 4), på 
krönpartiet av en blockrik moränudde som skjuter ut i kalfjällstjämen Storrödtjämen, 
belägen 875 m.ö.h. Den är närmast rund med en yttre diameter av endast 2,8 m och 1,7 
m invändigt. Här är golvnivån intill 0,25 m lägre än omgivande markyta och begränsas 
av en övertorvad vall, 0,3-0,6 m bred och intill 0,3 m hög från insidan, från utsidan
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Fig 11. Intill en springkälla ovanför Öretjämbäcken finns en av traktens flera förmodade 
hyddbottnar från förhistorisk tid. Den bågformiga stenraden utgör begränsning mot fotografen. 
Den stora trädgrenen ligger i mitten av lämningen, som är 3 m i diameter. RAÄ 410, Idre 
socken. Foto K. Linnér. Prehistoric hut ring in the forest.

högst 0,1 m hög. I västsydväst, mot sjön, är en 0,9 m bred öppning. I innerkanten syns 
några mindre stenar. Provstick i mittpartiet visade brända stenar och ett kollager i sand 
under golvet. Lämningen ligger 2 m över och 25 m från tjärnen. På en närbelägen udde 
är en boplats, RAÄ 299 (fig. 3), med avslag av en röd lavabergart.

En annan typ av möjliga hyddbottnar finns på de båda avslagsrikaste av alla boplat
ser, i form av gropar. En sådan (RAÄ 454, Tännäs) finns 20 m från och 1,5 m över Övre 
Fjätsjön, som ligger 750 m.ö.h. Boplatsytan är grusig och intill 90 m lång. I krönläge på 
denna är en 10x5 m stor koncentration av hundratals kvartsitavslag, bland vilka tillva
ratogs en liten, flathuggen pilspets med rak, tunn bas (fig. 8:10). I denna avslagsyta är en 
rund försänkning utan omgivande begränsning, endast 2 m i diameter och 0,2 m djup, 
men med en ålderdomlig härd vid östnordöstra kanten.

Några identiska gropar, alltså runda, 2-3 m i diameter och 0,2 m djupa, likaså i krön
läge, finns i nordvästra delen av den största och i alla avseenden mest varierade boplat
sen av alla, RAÄ 322 i Idre (fig. 6). Man har här utnyttjat hela ytan av traktens största 
sammanhängande sandrygg, vilken sträcker sig 345 m över näset mellan sjöarna Häv- 
1 ingen och Klacken, 780 m.ö.h. Den begränsas i sydöst av Storån och i sydväst av en 
liten tjäm. Här finns fömtom ovannämnda gropar ett par mindre, runda gropar, 1-2 m i 
diameter och 0,4 m djupa, utan vall kring kanten. Den större har i botten kolblandad 
sandjord.

På denna boplats kan man i sydvästsluttning se några diffusa, möjligen anlagda ter-
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rasseringar, exponerade mot den lilla tjärnen. Man kan räkna till ett hundratal gamla 
härdar, frameroderade av vind men främst genom nötning av alla båtbuma turister, vilka 
under sommaren ofta söker sig till denna även i nutid attraktiva plats från de närbelägna 
Hävlingstugorna. Att till fots ta sig fram hit längs den storblockiga stranden är inte lätt.

På sjöbotten utanför boplatsens södra ände ligger en forntida härd och intill denna 
hittades ett större spetsämne av skiffer, med spår av bearbetning. Vattenståndet var vid 
besöket lågt, varför härden borde härstamma från en avlägsen, varmare och torrare tid 
med lägre sjönivå. Stora mängder avslag av kvartsit, kvarts, asktuff och flinta observe
rades på boplatsen, ofta intill härdar.

Endast 150 m väster om denna viktiga forntida aktivitetsplats ligger vid Klacken en 
ensamliggande, närmast hästskoformig, låg vall av skärvsten, 1 m bred och intill 0,2 m 
hög, med en 2 m bred öppning norrut mot sjön (RAÄ 321:2, Idre). Anläggningens dia
meter är endast 4 m och ingen nivåskillnad syns mellan den plana golvytan och marken 
utanför. Hela golvytan under laven innehåller skärvsten. Anläggningen ligger dold mel
lan stora block på en 10-12 m stor, plan yta, 10 m från och 1 m över sjön.

Slutligen vill jag omnämna en av de boplatser (RAÄ 333, Idre) som inte har någon 
synlig lämning efter en bostad, men ändå ger ett visst intiyck av att kunna ha hyst en 
sådan. Uppe på det 5 m höga, storblockiga näset mellan Särsjöhån och Lillhån, 770 
m.ö.h., är en liten, skyddad yta mellan två 4—5 m stora block, med marken intill det 
större helt täckt av skärvsten och kvartsitavslag. Här påträffades också en skrapa av 
kvartsit och en avslagskäma av grön jaspis (fig. 7:1 och 7:11), från vilken även slagits 
några mikrospån. Givetvis kan man här ha haft en lägerplats under bar himmel, men när 
man står på platsen får man snarare en känsla av att det funnits någon form av konstruk
tion som utnyttjat stenblocken som väggar i en bostad.

Denna presentation visar en morfologisk variation av lämningar, som åtminstone till 
viss del måste utgöra bostads- eller andra byggnadslämningar. Man kan se ett återkom
mande mönster i läge, form och golvytans storlek från plats till plats.

Många slag av forntida byggnadslämningar är numera kända i norra Skandinavien. 
Den mest omskrivna typen på svensk mark består av en variation av anläggningar som 
traditionellt sammanfattats under termen skärv stensvall. Sådana är numera kända i sto
ra delar av Norrlands inland och anses vara hyddbottnar, även för vinterbruk. De äldsta 
verkar vara anlagda under sen mesolitisk tid (Baudou 1977:96, 146), medan flertalet 
tillkommit något senare (ca 4000-3000 f.Kr.) och använts fram till ca 2000 f.Kr. (Lund
berg 1986:92).

De flesta skärvstensvallar är runda, några rektangulära och bör, för att kanske anses 
vara hyddbottnar, haen minsta inre diameter av 2 m (Lundberg 1986:85) och en yttre av 
6 m (Löthman 1986:40). Liksom på andra undersökta stenåldersboplatser dominerar 
ben av älg och bäver det osteologiska materialet. Av bestämbara ben i en anläggning 
utgjordes91 %avälg,7 % av bäver medan ben av ren saknades (Meschke 1967:62).

Den nya terminologin som används vid beskrivning av skärvstensvallar, enligt sakords- 
listan till Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, är boplatsvall (se även Klang 
1989:157). Förutom ovannämnda kriterier angående anläggningens mått ska en boplats
vall ha försänkt mittparti. Förutom denna brist verkar storleken på skärvstensanlägg- 
ningen vid sjön Klacken vara väl liten för att passa in i gruppen av större boplatsvallar 
av eller med skärvsten längre norrut. Det förekommer dock ett antal liknande små an
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läggningar på betydligt närmare håll, nämligen på några platser i södra Härjedalen (Jöns
son 1978:19), de närmaste vid Lofssjön, endast ett par mil från inventeringsområdet 
1989.

Den redan beskrivna anläggningen vid Mittsjön i Tännäs (fig. 9) består helt av skärv
sten och kan möjligen också den ha paralleller i södra Härjedalens skärvstensanlägg- 
ningar. Dess obetydliga grop i mittpartiet gör den annars svår att typbestämma. Möjli
gen kan den jämföras med vissa av de mindre anläggningar som flerstädes förekommer i 
Lappland och bl.a. har kallats torkugnar (Melander 1986:107), men numera kallas kok
grop i fomminnesregistret. Läget invid en sjö är detsamma i både Tännäs och Lappland, 
där de ofta har ett rumsligt samband med fångstgropar, vilka också finns nära Mittsjön. I 
Lappland dateras sådana undersökta kokgropar vanligen till yngre järnålder, medan både 
anläggningen vid Mittsjön och en intilliggande ”vanlig” boplats har givit fynd av kvart- 
sitavslag.

Den nya termen boplatsgrop, utan vall kring kanten, går däremot lättare att överföra 
på de nämnda, förmodade hyddbottnama på de stora boplatserna vid Hävlingen/Klack- 
en och Övre Fjätsjön, medan övriga beskrivna små hyddbottnar med plant golv och utan 
egentlig vallbegränsning är svåra att hitta paralleller till på svenskt område. Anledning
en till att liknande hyddbottnar inte observerats tidigare kan dock vara enkel. Förkla
ringen skulle kunna vara att man i Sverige i stort sett undantagslöst inventerat nere i 
barrskogslandet en bit från fjällzonen och att den kraftigare markvegetationen härnere 
utplånat eller dolt dessa lämningar.

Detta förhållande bekräftas av fynd av liknande små hyddbottnar i de norska högfjäl
len, t.ex. på Hardangervidda, ungefär 25 mil sydväst om inventeringsområdet. Högt 
uppe på kalfjället ligger på flera boplatser, med kvartsit som dominerande stenmaterial, 
små hydd- eller tältbottnar med plant stenfritt golv, lika små och på likaledes väldräne- 
rade kullar som sina svenska motsvarigheter. Några har undersökts och befunnits ha 
kulturlager med brandgrop i mitten (Johansen 1970:43 och fotografi s. 124).

Den välkända och något större, kåtaliknande bronsåldershyddan vid ”Kungaudden" i 
Sorsele socken i Lappland innehöll tusentals avslag i kvartsit, slagna i flathuggningstek- 
nik (Christiansson 1969).

Givetvis kan även härdar eller koncentrationer av skärvsten och avslag samt sotfläck
ar anvisa hyddplatser, även om övriga lämningar sedan länge utplånats. Avslagskoncen- 
trationer på norrländska boplatser är ofta 2-5 m i diameter (Forsberg 1988:79), lämpli
ga mått för små hyddor.

En petrografisk jämförelse

I en jämförande analys presenteras i de följande avsnitten även fyndmaterialet från 1986 
års inventering ur ett petrografiskt och typologiskt/kronologiskt perspektiv, varvid jäm
förande utblickar görs till också andra, vanligen närbelägna områden. Värdefull hjälp 
med bestämning av ovanliga bergarter i boplatsmaterialet samt även andra uppgifter har 
lämnats av Mauritz Lindström, professor i geologi vid Stockholms universitet. Skälen 
att ta med 1986 års stenmaterial i dessa analyser är flera. Den främsta anledningen är att 
vi 1989 hittade och tillvaratog få föremål och i princip inte heller insamlade något av-
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slagsmaterial. År 1986 hittades betydligt fler föremål, särskilt vid Vålåsjön, och dessut

om insamlades ett i petrografiskt hänseende representativt urval av avslag på varje bo
plats.

Flertalet fyndförande boplatssjöar år 1986 (namngivna i Linnér 1989:196) ligger längs 
södra, sydöstra och nordöstra kanten av 1989 års inventeringsområde (karta, fig. 1). De 
flesta sjönivåema här är obetydligt lägre jämfört med 1989 års sjöar, och kalfjällsbo- 
platser saknas helt. I övrigt ligger 7 mil norr om detta sammanhängande område den 
boplatsrikaste sjön, Vålåsjön, på gränsen mellan Storsjö och Undersåkers socknar (kar
ta i Linnér 1989:194), och i närheten två små boplatser vid utloppen av Stortjämen och 
Vargtjämen i Storsjö socken.

Likheten i bergartssammansättning är generellt sett stor mellan fyndmaterialen de båda 
säsongerna, men skillnader finns om man ser till detaljerna.

Kvartsit, vanligen ljus, ofta mycket finkomig och närmast vit, dominerar i volym och 
på antal boplatser i stort sett överallt. Den finns vid 74 % av Idresjöamas boplatser, 
89 % av Tännässjöamas och 69 % av boplatserna vid Vålåsjön samt vid Stortjämen. På 
en boplats vid ån mellan sjön Grundagen och Lillsjön i Idre socken finns hundratals 
mörka kvartsitavslag i flathuggningsteknik. Några boplatser vid Vålåsjön är också kvart- 
sitrika. I övrigt är avslagsmängden sparsam, i några fall måttlig.

Mauritz Lindström har påpekat att s.k. brecciekvarts till viss del förekommer i mate
rialet från både Vålåsjön, Östra Sicklingen i Tännäs och flera sjöar i Idre. Den är i alla 
avseenden lik kvartsit och mycket svår att skilja från denna.

/UUwjOT’hälleflinta”) finns på 57 % av Idres 23 boplatser men saknas helt på Tännäs 
9 boplatser. Anmärkningsvärt är att den däremot finns, visserligen sparsamt, på flera av 
Vålåsjöns 26 bo- och fyndplatser, kanske på var tredje boplats, antalet något oklart 
p.g.a. att vissa avslag möjligen förväxlats med bränd flinta. Den är i de tydliga fallen av 
samma typ och färg som de båda säsongernas fynd i Idre, där den är rikligast företrädd 
vid Hällsjön med Storån och vid Grövelsjön, alltså i söder, samt på en boplats vid sjön 
Grundagen.

Vit kvarts finns på 48 % av Idres, 33 % av Tännäs och hela 77 % av Vålåsjöns bo
platser samt vid Stortjärnen och Vargtjämen. Enstaka av dessa avslag vid Vålåsjön är 
genomskinliga som bergkristall. På tre boplatser vid Vålåsjön hittades dessutom rosen
kvarts i små mängder. Sådan kvarts finns i SHM:s (Statens Historiska Museums) sten- 
åldersmagasin främst från skogslandet öster om fjällen, t.ex. vid Klövsjön och andra 
sjöar vid övre Ljungan. En boplats vid Vålåsjön och en vid Östra Sicklingen har note
rats för riklig förekomst av vita kvartsavslag. Ytterligare några boplatser vid dessa båda 
sjöar har måttlig förekomst, medan kvartsavslagen överallt i Idre är mycket få, men som 
synes ofta förekommande.

Även flinta saknas i Tännäs och finns på endast tre boplatser i Idre, nämligen vid 
Grövelsjön, Hällsjön och Storån söder därom, med sparsam förekomst av grå flinta. Vid 
Vålåsjön däremot finns flinta på minst 54 % av boplatserna samt dessutom några bo
platser med bränd flinta eller asktuff. På tre boplatser där tillvaratogs ca 10-15 avslag 
eller spån av flinta, men även på flera boplatser där få avslag insamlades kvarlämnades 
mycket flinta. Den är allt från ljusgrå till helt svart.

Några i fjällmiljön ovanliga bergarter återstår att nämna. Den vulkaniska lavabergar
ten porfyr finns i enstaka avslag på två boplatser vid Hällsjöns utlopp och vid Storån
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söder därom. Den är röd med fläckar i vitt och andra färger och är en typisk Dalaporfyr 
(även kallad Älvdalsporfyr eller Ignimbritporfyr).

På boplatser vid Hällsjön och Storån hittades också material i en röd, kvartsitisk sand
sten, en mörkröd, fmkomig lavabergart, en grå, strimmig samt en skär- och vitstrimmig 
bergart. Vid Grundagen noterades en ljusare röd lavabergart, vid Harundsjön röd, kvart
sitisk sandsten och en ljusgrå, grov sandsten. På boplatser vid Vålåsjön påträffades samma 
mörkröda lavabergart som vid Hällsjön/Storån, besläktad med porfyr, en lila bergart 
samt en liten skrapa av ljusgrå obsidian.

Slutligen har den i naturen sällsynta bergarten jaspis påträffats i form av kärnor, mik- 
rospån och avslag, vanligen röd men även grön och grå. Rödjaspis tillvaratogs på två 
boplatser vid Vålåsjön och vid dess tillflöde Dunsjöån, på en boplats vid Harundsjön 
och på den stora boplatsen vid Grövelsjöns utlopp, där även grön och grå jaspis hittats. 
Fynd av grön jaspis har tidigare omnämnts vid en närbelägen sjö i Idre socken på 1989 
års inventeringsområde.

Med hjälp av geologisk expertis och genom studier av geologisk litteratur, komplette
rad med översiktlig genomgång av boplatsmaterial i SHM:s stenåldersmagasin från när
belägna sjöar, alltså nere i skogslandet, kan man till viss del klargöra det troliga ur
sprunget för det beskrivna boplatsmaterialet. Den petrografiska variationen i naturen är 
mindre i själva fjällkedjan än i omgivningen.

Kvartsit, främst ljus, dominerar fyndmaterialet och till stor del även berggrunden i 
områdets fjäll (Högbom 1920:15,56; Lundqvist 1951:190; Hjelmqvist 1966:12). Da
larnas högsta fjäll Storvätteshågna är t.ex. uppbyggt av kvartsit och blocken i Storåns 
dalgång vid dess fot består av ljus kvartsit (Hjelmqvist 1966:164). Vid sjöarna Sickling- 
ama och Mittsjön i Tännäs socken finns en strimmig variant av kvartsit. Sicklingama 
avrinner mot den stora sjön Lossen där denna kvartsit är vanlig på boplatserna. Både vid 
Lossen och Storsjön i Härjedalen dominerar mellangrå kvartsit, vanligen något mörkare 
och grovkornigare än uppe vid Vålåsjön och andra fjällsjöar.

Söder om fjällen i Idre socken vidtar nordvästra Dalamas geologiskt sett mycket vari
ationsrika område, ett av de rikaste i Sverige (Lannerbro 1976:29). Det består till större 
delen av röd och brun sandsten, ofta kvartsitiskt hård (Hjelmqvist 1966:127). Sand
stensområdet fortsätter in i södra Härjedalen (Högbom 1920:63; Lundqvist 1969:45). 
Det följer Storån upp till södra kanten av arbetsområdet 1986 (karta i Hjelmqvist 1966), 
och den röda kvartsitiska varianten har som redan nämnts hittats endast vid Idreområ- 
dets södra boplatssjöar. Boplatsmaterialet nere vid Idresjön (Hyenstrand och Lannerbro 
1978:15) och Sämasjön (Hyenstrand 1979:44) domineras av rödaktig kvartsitisk sand
sten, vilken i vidare perspektiv dominerar Österdalälvens hela vattenområde (Lanner
bro 1976:42). Den röda mostenen finns i samma område som sandstenen, både naturligt 
och på boplatserna.

Även porfyr hittades som nämnts endast i arbetsområdets sydligaste del. Denna por- 
fyrtyp finns liksom sandstenen i stora delar av övre Dalarna (karta i Hjelmqvist 1966; 
Lundqvist 1951:190), och fortsätter genom södra Härjedalen (Lundqvist 1969:44) till 
Los socken i västligaste Hälsingland (Lundegårdh 1967:105). Ett begränsat porfyrom- 
råde längs Österdalälven mellan Idre och Säma är troligen ursprungsplats för avslagen 
från Hällsjön. Porfyr förekommer ofta på boplatser vid Sämasjön (Hvarfner 1957:24; 
Hyenstrand 1979:47), Idresjön (Hyenstrand och Lannerbro 1978:15) och vid sjöar i
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Linselis socken i Härjedalen (Hansson och Perming 1983:65), för att nämna några när
belägna exempel.

Asktuff finns i samma berggrund som porfyr (Lannerbro 1976:22). Man kan se ett 
tydligt mönster i utbredningen av denna bergart på båda säsongernas boplatser. Den 
finns rikligast i söder, avtar snabbt mot norr och upphör tvärt vid vattendelaren mot 
Klarälvens och Ljusnans vattenområde, vid vars boplatser i Tännäs socken ej ett enda 
avslag i asktuff observerats. Den torde alltså med säkerhet ha burits upp i fjällen från 
söder. Ett anmärkningsvärt förhållande är därför att så många boplatser vid Vålåsjön 
kan uppvisa asktuff. Ett mindre porfyrområde finns visserligen öster om Ånnsjön ett par 
mil norr om Vålåsjön (karta i Högbom 1920) varifrån asktuffen kan komma, men troli
gare är att den fraktats upp hit från norra Dalarna (enligt Lindström). Asktuff är mycket 
vanlig i föremål på boplatserna i hela övre Dalarna (Lannerbro 1976:74). I SHM:s 
magasin är avslag av asktuff vanliga även från Lofssjön i Linsells socken och förekom
mer sparsamt från Härjedalens Storsjö.

Vit kvarts är kiseldioxid som ingår som beståndsdel i granit och gnejs (Lundegårdh 
1961:106). Den förekommer naturligt nästan överallt i Norrland, och dominerar bo
platsmaterialet i stora delar av främst östra Norrland (Broadbent 1975:121; 1979:51). I 
Härjedalsfjällen är kvarts ofta synlig i block, t.ex. runt Vålåsjön. Även där kvarts finns 
allmänt inom inventeringsområdena har den använts obetydligt i förhållande till kvart
sit. Några kvartsbrott observerades ej heller. 1 SHM:s magasin finns nästan ingen kvarts 
från de här berörda skogssjöarna i övre Dalarna, ej heller mycket från Härjedalssjöama 
Lossen och Storsjön. Däremot dominerar kvarts klart över kvartsit från undersökta bo
platser vid Ånnsjön (Jensen 1989:78) och andra sjöar öster om denna (Selinge 1976:13).

Flinta utgörs av fm kalcedon som består av små kvartskristaller. Den förekommer i 
kritgrunden i Skåne, ställvis i kalksten, t.ex. i Mattmars socken i Jämtland (Lannerbro 
1976:29) samt istransporterad längs svenska och norska västkusterna (Lundegårdh 
1961:107). Flinta finns sparsamt vid de nämnda boplatssjöama både inom och utanför 
arbetsområdena 1986 och 1989, men förekommer ibland ganska rikligt, som vid Vålå
sjön och Lofssjön (Gräslund 1970:143), och mycket rikligt vid den boplatstäta Tisjön i 
västra Dalarna. Merparten av flintan kommer troligen från söder, men kan delvis kom
ma från väster eller från Jämtland (se nedan).

Jaspis är en kryptokristallin flintbergart av kalcedon eller ren kvarts, bildad vid vulka
niska processer (Lindström). Den finns i flera färgvarianter men rödjaspis är vanligast, 
åtminstone på boplatserna. Datamässig litteraturgenomgång på SGU (Sveriges Geolo
giska Undersökning) har visat att sammanfattande förekomstbeskrivning saknas och att 
kända förekomster i naturen är mycket få och små. Förekomsterna finns enligt tillgäng
lig litteratur endast i konglomerat, vanligen som jaspisbollar i block, belägna i sandsten. 
Rödjaspis finns t.ex. i Lillhärdals socken i södra Härjedalen och i Los socken i västra 
Hälsingland (Lundegårdh 1967:105), vidare vid Blåsjön i Jämtlandsfjällen och i Trond
heimsområdet i Norge (Nilsson 1964:17-19). Ett jaspisbrott finns enligt en uppgift på 
den norska sidan av Fulufjället. Den för denna framställning intressantaste förekomsten 
finns dock i sandstensområdet ungefär en mil väster om Idre by, där porfyr och flerfär- 
gad jaspis förekommer blandad (Tegengren 1962:26-27), och där en amatörgeolog i Idre, 
Sylvia Fisene, hittat röd och grågrön jaspis i ca 3 cm breda band, alltså i samma uppen
barligen mycket sällsynta färgvariation som jaspisen vid Grövelsjön och Särsjöhån.
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Det är märkligt att de få forntida jägarna kände till dessa glest belägna förekomster 
redan under ett tidigt stadium av stenåldern. Jaspis förekommer nämligen mest i typiskt 
mesolitiska föremål. Rödjaspis är förvånansvärt vanlig på boplatser vid Idresjön (Hy- 
enstrand och Lannerbro 1978:12-15), samt ganska vanlig också vid Sämasjön (Lanner- 
bro 1976:82) och Lofssjön i Härjedalen (Gräslund 1970:143), men saknas helt i SHM:s 
stenåldersmagasin från t.ex. Härjedalssjöama Lossen och Storsjön. Jaspis saknas också 
i materialet från Ottsjön i Jämtland, mot vilken Vålåsjön avrinner. Vålåsjön, vilken till 
skillnad från Idresjöama ligger långt från kända jaspisförekomster, är alltså även i detta 
sammanhang märklig, eftersom jaspisförande boplatser hittats där.

Typologisk och kronologisk analys

Föremålen från de här behandlade områdena är som vi sett nästan undantagslöst tillver
kade av lokala bergarter. I södra Sverige dominerade under hela stenåldern och delvis 
senare flinta som råmaterial. De lokala bergarterna i norr bearbetades dock med samma 
traditionella teknik som flinta, och många föremål liknar därför de sydsvenska morfolo
giskt men alltså ej petrografiskt. De få föremålstypema har därför här delvis klassifice
rats efter ett sorteringsschema för flinta (Andersson m.fl. 1978). Värdefulla synpunkter 
och detalj uppgifter om fyndmaterialet har lämnats av ett par stenåldersforskare med stor 
erfarenhet av liknande material, Kjel Knutsson och Karl Thorsberg. Deras genomgång 
av fynden har emellertid varit endast översiktlig, varför materialet troligen ännu döljer 
oupptäckta detaljer och intressant information.

Den vanligaste föremålskategorin på norrländska boplatser brukar vara skrapor av 
olika slag (t.ex. Baudou 1977; Broadbent 1975:118), vanligen mndade och små. Av 
Lannerbros (1976:52) insamlade fynd i övre Dalarna utgörs 73 % av runda ”skivskra- 
por”. En hög procentandel skrapor i förhållande till andra föremål har boplatserna vid 
Idresjön (Hyenstrand, Lannerbro 1978:15,33). Även inom inventeringsområdet 1989 
var skrapor den vanligaste föremålsgmppen, med fem identifierade skrapor i Idre och en 
i Tännäs. År 1986 observerades inga skrapor i Idre och Tännäs men däremot fem på tre 
boplatser vid Vålåsjön, varav två är spånskrapor av ljus kvartsit och ljusgrå obsidian 
(RAÄ 245, fig. 7:2 och 7:5). De andra tre är avslagsskrapor, varav två (RAÄ 183 och 
145) av grå flinta och en fragmentarisk (RAÄ 183) av kvartsit? (möjligen flinta). Skra
por är svåra att datera men de båda på boplats RAÄ 245 har en typisk mesolitisk retu
schering (Thorsberg). På boplatserna RAÄ 245 och 183 förekommer bl.a. s.k. mikro- 
spån, vilka även de indikerar en datering till mesolitisk stenålder.

Den näst vanligaste föremålskategorin år 1989 var den helt dominerande år 1986. 
Den utgörs av pilspetsar tillverkade i s.k. flathuggningsteknik. Detta innebär fin bear
betning över hela ytan på båda sidorna. År 1989 hittades fyra sådana spetsar, varav två 
i Idre och två i Tännäs, alla av kvartsit (någon möjligen av s.k. brecciekvarts). År 1986 

insamlades 21 flathuggna spetsar på 8 boplatser, varav 19 på 7 boplatser vid Vålåsjön. 
De två andra kommer från boplatsen RAÄ 14 vid Grövelsjön, Idre socken (fig. 8:12 och 
8:16). De är gjorda av ljus, lätt stimmig brecciekvarts eller kvartsit, den ena fragmenta
risk, den andra skadad och vittrad. Alla spetsar från Vålåsjön (här även inkluderande
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tillflödet Dunsjöån) är av kvartsit (möjligen delvis brecciekvarts), 16 i ljus och 3 i mörk 
färgnyans. Pilspetsarna (någon möjligen spjutspets) på bilden fig. 8 inkluderar även 
fragment, förarbeten och råämnen.

Denna spetstyp är vanligen av kvartsit/brecciekvarts och allmän i hela Norrland, efter 
skrapor den vanligaste föremålstypen (Baudou 1977). Vid Härjedalens Storsjö före
kommer nästan enbart kvartsit, ofta ljus, på boplatserna, och fler flathuggna spetsar av 
kvartsit är insamlade till SHM därifrån än från andra större Härjedalssjöar. Vid sjön 
Femunden i Norge nära Idre socken är många flathuggna spetsar tillvaratagna på under
sökta boplatser som daterats till bronsålder (Stalsberg Alsvik 1969:87). I övre Dalarnas 
sandstens- och porfyrområden är denna spetstyp främst av röd, kvartsitisk sandsten eller 
mosten, men ofta också av vulkaniska bergarter och kvartsit (Lannerbro 1976:62, 80: 
Lannerbro-Norell 1987:68-69). På kalfjällsboplatser i fjällpasset Storådörren öster om 
Vålåsjön (Hemmendorff 1983:15-16) och på Hardangervidda i Norge (Johansen 
1970:90) förekommer flathuggna spetsar, likaså vid kvartsitbrott och redskapstillverk- 
ningsplatser ovan trädgränsen i Tämafjällen (Holm 1986:17).

Flathuggna spetsar och tunna avslag hör ihop och brukar dateras till främst bronsålder 
(Baudou 1978:13, 16; Forsberg 1988:55). Tekniken anses dock tilllämpad från senneo- 
litisk tid fram till vår tideräknings början, alltså ända in i järnålder (Forsberg 1989:4—5).

Fördelningen av flathuggna spetsar i olika tillverkningsstadier vid Vålåsjön är nio 
från boplats 150 (fig. 8: 2,5,7,8, 13, 14, 17, 18), fyra från boplats 185(fig.8: 1,4),två 
från boplats 147 (fig. 8: 3,6) samt en från vardera av boplatserna 146, 183 (fig. 8: 15), 
237 (fig. 8: 11) och 245 (fig. 8: 9).

Vid genomgång av fyndmaterialet från år 1986 uppmärksammades tre fragment av 
vad som skulle kunna vara s.k. tvärpilar eller skevpilar, en slags eneggade pilspetsar 
med mer eller mindre tvär egg. Alla tre är gjorda av olika bergarter. En från boplatsen 
RAÄ 134 vid Hällsjöns utlopp (Idre socken) är av mörk kvartsit, en från RAÄ 263 vid 
sjön Grundagen (Idre socken) är av gulgrå asktuff och en från RAÄ 330 vid Östra 
Sicklingen (Tännäs socken) är av ljus Hinta. Den sistnämnda kan möjligen vara endast 
ett spån från en cylindrisk spånkärna.

I Sydskandinavien brukar denna piltyp dateras till mesolitisk tid, i mellersta Sverige 
till tidig- eller mellanneolitisk tid (Stenberger 1971:51). Längre norrut är meningarna 
om dateringen delade. Lannerbro (1976:72) har i Dalarna hittat några tvärpilar av främst 
flinta men även av asktuff och mosten, vilka han förmodar vara från mellanneolitikum. 
Tvärpilar som hittats på Hardangervidda i Norge antas dock kunna vara senmesolitiska 
(Johansen 1970:82). Även vid Tisjön i Lima socken, Dalarna, har tvärpilar hittats (Hy- 
enstrand 1987:117).

En ålderdomlig teknik bestod i att slå spån från s.k. kärnor, främst små mikrospån från 
olika typer av mikrospånkämor. En avslagskäma av grön jaspis är tidigare omtalad från 
1989 års område, och en sådan av röd jaspis hittades 1986 på boplats RAÄ 207 vid 
Harundsjön i Idre socken (fig. 7:12). De kan vara mesolitiska men även senare.

De tydligaste mesolitiska indikationerna inom de båda säsongernas inventeringsom- 
råden kan uppvisas av den minst 265 m långa boplatsen RAÄ 14 (fig. 12) vid västra 
sidan av utloppet ur Grövelsjön i Idre socken. ”Boplatsen" utgörs i själva verket givet
vis av flera boplatser, synliga genom frameroderade härdar och bearbetad sten i den 
stig, vilken på ett tiotal meters avstånd följer stranden av sjön. Här nöts ständigt nya

216 Fornlämningar pä hög nivå



Fig 12. Den långa strandbrinken mellan de båda båthusen på västra sidan om utloppet av 
Grövelsjön har givit rikligt med föremålsfynd, varav flera är mesolitiska. RAÄ 14, Idre socken. 
Foto K. Linnér. A large Stone Age settlement site with finds from the Mesolithic is situated 
between the two boat-houses on the west bank of the outflow from Lake Grövelsjön.

fynd fram. En ”tidig” besökare var Carl von Linné, som år 1734 slog nattläger på bo
platsen enligt en där uppsatt upplysningsskylt.

Vid inventeringarna 1975 och 1986 registrerades här endast skärvsten. Man har då 
uppenbarligen granskat endast strandplan och hak. Vid besök på platsen hösten 1986 
observerade jag dock rikligt med avslag längs hela sträckningen av stigen, bl.a. av ask
tuff, samt dessutom två flathuggna pilspetsar av brecciekvarts (fig. 8:12, 16), den ena 
fragmentarisk, den andra vittrad. Vidare hittades en s.k. stötkantskäma av ljus kvartsit 
och en s.k. handtagskärna av mörk, tät kvartsit för att slå mikrospån från. Vid besök på 
boplatsen år 1990 hittades ett fragment av ännu en handtagskärna, av grå asktuff, ett 
mikrospån av rödjaspis och en mndskrapa. Vid genomgång av SHM.s magasin år 1991 
observerade jag från samma boplats en påbörjad plattformskäma av samma mörka, täta 
kvartsit som den ena handtagskäman, med endast ett par stora avspaltningar, samt dess
utom talrika avslag av kvartsit, kvarts, flinta och rödjaspis, vilka insamlades av privat
personer redan år 1966 och inlämnades till museet år 1970 (inv.nr. 29423, Idre socken, 
ATA dnr. 3830/70), men ej uppmärksammats införde senare inventeringarna.

Det förekommer flera typer av mikrospånkämor, t.ex. handtagskämor samt koniska 
och cylindriska mikrospånkämor, vilka allmänt anses vara mesolitiska, i Sydskandina- 
vien undantagslöst, i Norrland ibland något tveksamt. Denna tvekan beror på delade 
meningar huruvida dessa kärnor häruppe kan vara retarderade, vilket skulle innebära 
att de använts senare än i landets södra delar. Fynd av både handtagskämor och s.k.
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kölskrapor görs ofta på samma boplats, gäma tillsammans med mikrospån och små, 
runda skrapor, som den vid Grövelsjön. Kölskrapor, vilka inte är skrapor utan kärnor, 
har därför numera börjat kallas kölformiga kärnor (Andersson m.fl. 1978:243), dock ej 
för mikrospån utan för avslag. Dessa båda fyndtyper har numera hittats på många 
boplatser i norra Sverige och l4C-dateringar på boplatserna är ofta mesolitiska, varför 
man under senare år insett att människor vistats i hela Norrland under denna tid (Bau- 
dou 1977; Gräslund 1970:144). Man måste dock vara medveten om svårigheten att 
datera det vanligen ytliga fyndlagret på en norrländsk boplats med hjälp av 14C-daterat 
kol, om inte en vertikal stratigrafi föreligger.

Mikrospåntekniken liksom dessa typer av kärnor tycks ha använts under flera tusen 
år. En grupp kölskrapor på en boplats vid Garaselet i Västerbotten har med hjälp av 
flera 14C-prover visat sig vara 8 000 år gamla (Sundquist 1978:132), vilket innebär ca 
600-800 år efter det att inlandsisen lämnat området, medan kölskrapor och handtagskär- 
nor från Lundfors, ett annat boplatsområde i Västerbotten, endast är ca 5 300 år gamla 
(Broadbent 1975:117; 1979:11,209).

Nära Grövelsjön finns flera boplatssjöar med fynd av handtagskämor, både i Härje
dalen (Sundström 1989 A:28ff; Hansson och Perming 1983:65) och övre Dalarna (Lan- 
nerbro 1976:50,56,70), den närmaste troligen från Burusjön i Idre socken (Hyenstrand 
och Lannerbro 1978:20—21). Både från Härjedalen och Jämtland finns numera även 
många mesolitiska 14C-dateringar, 6 000-8 000 år gamla. Från kalfjällsmiljö i södra 
Lappland föreligger både mesolitiska 14C-dateringar och fynd av kölskrapor (Holm 
1986:15, 17).

Mikrospån observerades ej i fält år 1989 men förekommer säkerligen på en del bo
platser. I det år 1986 insamlade materialet finns nämligen totalt 16 mikrospån insam
lade på 8 boplatser. Tre av dessa boplatser ligger i Idre socken, varav två vid Hällsjön 
(RAÄ 45:2 och 149) och en vid Harundsjön (RAÄ 210). På boplatserna vid Hällsjön 
hittades endast ett mikrospån av ljus kvartsit på varje boplats, vid Harundsjön dock fyra 
av ljus kvartsit och två av asktuff. Samtliga spån i Idre är något otydliga. På de båda 
boplatserna vid Hällsjön hittades även s.k. stötkantskämor av ljus kvartsit och asktuff, 
en föremålstyp som i södra Sverige är typiskt mesolitisk men i övrigt förekommer un
der hela stenåldern. På en av dessa boplatser (RAÄ 45:2) hittades dessutom några avslag 
av ljus kvartsit från en plattformskäma eller cylindrisk spånkäma samt ett stort spån av 
ljus kvartsit (fig. 7:6), vilket också indikerar en mesolitisk datering.

Säkrare typologiskt än mikrospånen från Idre är 8 mikrospån från 5 boplatser vid 
Vålåsjön (RAÄ 143, 183, 239:1,241 och 245), varav tre är av asktuff, tre av kvartsit, 
(minst) ett av brecciekvarts och ett av rödjaspis. Genom att titta närmare på föremåls- 
kombinationen vid några av dessa boplatser kan man inhämta en bredare information 
i flera avseenden.

Boplats RAÄ 245 kan förutom ett mikrospån av delvis grön kvartsit uppvisa fynd av 
två skrapor med typisk mesolitisk retuschering (fig. 7:2,5), varav en (7:5) är tillverkad 
av grå obsidian (enligt M. Lindström). Här hittades också en flathuggen pilspets (fig. 
8:9), alltså från en betydligt senare period, troligen bronsålder. Dessutom hittades två 
fragment av flinta och en brunröd lavabergart med vardera två motstående slipytor, varav 
flintstycket säkerligen är en bit av en 1,5 cm tjock, slipad flintyxa.

RAÄ 143 innehöll mikrospån av både mörk och ljus kvartsit samt rödjaspis. Förut
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om avslag av vit kvarts hittades rosenkvarts, röd lavabergart, mycket flinta samt även 
brända ben och ett älghomsfragment.

RAÄ 183 innehöll ett mikrospån, troligen av brecciekvarts, en flathuggen pilspets av 
mörk kvartsit (fig. 8:15) samt två skrapor av flinta och kvartsit. Dessutom fanns många 
avslag av flinta, kvartsit och kvarts, även rosenkvarts, samt asktuff.

En boplats vid sjön Grundagens södra ände i Idre socken, RAÄ 263, skall slutligen 
omnämnas. Den ligger på en sandplatå vid stranden, men boplatsbestämmande har främst 
varit en underjordisk kallkälla, som här med stort tryck strömmar upp i markytan. Här 
hittades ett av de ovan omnämnda tvärpilsfragmenten, av asktuff. Här låg också några 
spånfragment av asktuff (fig. 7:7-9), vilka kan vara neolitiska men troligare mesolitis- 
ka. Även spån av ljus kvartsit hittades.

Mikrospån har av Ragnar Lannerbro (1976:80) insamlats på många boplatser i nord
västra Dalarna, vanligen av vulkaniska bergarter och kvartsit, flera av röd jaspis men 
endast ett av flinta. Flera av dessa boplatser ligger vid Idresjön, där flertalet spån är av 
rödjaspis (Hyenstrand och Lannerbro 1978:13-14), och vid Sämasjön (Hyenstrand 
1979:44). i idres grannsocken Linsell i Härjedalen finns flera boplatser med fynd av 
mikrospån, bl.a. några av rödjaspis från en boplats vid den närbelägna Lofssjön (SHM, 
inv. nr 25772), samt från flera boplatser vid Vikarsjöama längre österut (Sundström 
1989A:28; Gräslund 1970:143-144). Från sjöarna nedanför Vålåsjön har jag ej funnit 
några mikrospån i SHM:s magasin, varför denna sjö tycks vara unik i sitt närområde 
också i detta avseende.

Tre s.k. stötkantskämor från Hällsjön och Grövelsjön har tidigare omnämnts. Två är 
av kvartsit och en av asktuff. Ytterligare tre hittades år 1986, två vid Vålåsjön (RAÄ 
242,243) och en vid den närbelägna Vargtjämen i Storsjö socken (RAÄ 231). Alla tre 
är av vit kvarts och hittades tillsammans med avslag av vit kvarts, delvis spånlika och 
i stötkantsteknik. Dylika föremål brukar i södra Sverige vara mesolitiska, men i övrigt 
kända från hela stenåldern och t.o.m. bronsåldern. Då de båda boplatserna vid Vålåsjön 
innehöll flintavslag är dateringen här troligen från användningstidens senare del, såvi
da inte boplatsmaterial från olika tider sammanblandats.

Vi kan i de ovan omtalade exemplen från några boplatser se ett blandat material med 
stor kronologisk spännvidd på en och samma boplats. Detta förhållande är vanligt på 
många andra boplatser, här liksom i övriga Norrland, och i övre Dalarna mycket van
ligt (Lannerbro 1976:70). Detta måste tolkas så att man återvänt till samma boplatsytor 
under loppet av tusentals år. Inte bara typologin kan här ge kronologiska indikationer. 
Även den petrografiska sammansättningen kan i vissa fall ha betydelse som daterings
underlag.

De äldsta kända, tidigmesolitiska boplatserna i Norrland karaktäriseras av flintlik- 
nande, fmkomiga råmaterial som porfyr, hälleflinta (bl.a. asktuff?), jaspis och mycket 
täta kvartsiter (Forsberg 1989:2). Under perioden 5000-2000 f.Kr. dominerar sedan 
kvarts boplatsmaterialet totalt sett, och i de djupare lagren på undersökta boplatser är 
kvarts vanligast, ofta bearbetad med en grov tillslagningsteknik. Därefter dominerar 
kvartsit ända in i järnålder. Under mellanneolitisk tid börjar även brecciekvarts och åter 
hälleflinta (inklusive asktuff) användas, och avslagen blir tunnare (Baudou 1978:17- 
18).

Flinta börjar enligt Baudou (1977:39, 138; 1978:12) bli vanlig på boplatserna i Norr-
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land ca 2000 f.Kr., och fragment av flintyxor har ofta använts, kanske främst till skra
por. Även Lannerbro (1976:74) menar att flinta blir vanlig i övre Dalarna under neo- 
litikum men ännu vanligare under bronsålder. I norra Norrland är flinta enligt Forsberg 
(1989:3,22) delvis ännu senare, främst daterad till bronsålder och äldre järnålder samt 
med urspmng i Sydskandinavien. Lannerbro (1976:78) anser att Dalarnas flinta troli
gen kommer från väster, alltså från Norge. En uppsats om flintfynd i Jämtland visar att 
flintan följer samma tidsschema som kvartsit och följaktligen är ovanlig på äldre, kvarts- 
dominerade boplatser. En del av denna flinta kan ha kommit dels från kusten i norska 
Tröndelag, dels från lokala förekomster i Jämtland (Waldenbäck 1985:40,42,60,62).

Både likheter med och avvikelser från hela detta mönster kan ses i materialet från de 
här behandlade fjällområdena. Kvartsit (och kanske brecciekvarts) dominerar fullstän
digt under hela jägarfomtiden, medan vanlig kvarts är närmast ovanlig. Även i andra 
fjällområden, t.ex. i Tämafjällen, hämtades kvartsit och brecciekvarts från mesolitikum 
till bronsålder (Holm 1986:15). Vid den fjällnära Ånnsjön i Åre socken dominerar dock 
kvarts på undersökta boplatser (Jensen 1989:78).

Den sammanblandning av föremålstyper från olika skeden som kan påvisas på en och 
samma boplats gäller naturligtvis även materialets petrografi. Man kan dock tydligt se 
ett stort samband mellan lokala bergarter och föremålsmaterial, vilket tycks vara vik
tigare än att kulturell tradition styrt materialvalet. Sammanfattningsvis visar fynden att 
området besökts regelbundet från mesolitikum och framåt, kanske med tyngdpunkt på 
senneolitikum och framför allt bronsålder.

Några avslutande reflektioner

Kombinationen av det stora antalet boplatser i ett begränsat område, den höga höjden 
de ligger på, den petrografiska sammansättningen av och den stora kronologiska vari
ationen på fyndmaterialet samt förekomsten av hyddlämningar, gör boplatsbeståndet 
som dokumenterats somrarna 1986 och 1989 hittills unikt i Sverige. Med tanke på de 
många kända kalfjällsboplatsema i Norge var dock nivåerna på boplatserna ej helt 
oväntade.

Mängden boplatser visar betydelsen av de näringar som fångstfolken en gång bedrev. 
Områdets karaktär medför att jakt och fiske måste ha varit huvudnäringar ända från 
äldsta stenålder till vår egen tid. De första små grupperna jägare har säkerligen besökt 
området omedelbart efter att inlandsisen smält bort för 9 000 år sedan, vilket inträffade 
t.o.m. något tidigare än nere i Storsjöområdet i Jämtland. Klimatet var redan under av- 
smältningsskedet så milt att högväxt tallskog växte i västra Härjedalens och Idres fjäll
trakter ca 6 700 år f.Kr. (Högbom 1920:87-88; Lundqvist 1973:165-169). Så gamla 
är de äldsta tallstubbarna som hittats i kalfjällsmyrar i Härjedalsfjällen på en nivå av 
900-1 000 m.ö.h. Nära Vålåsjön och vid Grötvallsjön i Idre socken (fig. 5) har 7— 
8 000 år gamla stubbar hittats på denna nivå (Lundqvist 1959:6,11; Lundqvist 1969:187- 
190). I de norska högfjällen nådde tallskogen denna tid ställvis upp till mellan 1 200 
och 1 300 m.ö.h. och björkskogen ännu högre (Barth 1985:15).

Ett tiotal mil väster om Härjedalen har man påträffat 9 000 år gamla kalfjällsboplat-
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ser, vilket här innebär en tid endast 100-150 år efter isavsmältningen. Dateringarna 
kommer från 14C-prover på lövträkol i härdar. Sådant kol är tillförlitligare än prover på 
tall, vilken kan ha varit tusentals år gammal vid förbränningen (Gustafson 1986:20- 
21). Det vore ologiskt att tro att vårt södra fjällområde legat obesökt av människor 
någon längre tid efter isavsmältningen, även om vi hittills saknar säkra tidigmesolitiska 
dateringar på boplatser här.

Vi kan se en del mesolitiska föremålstyper i fynden. Man kan med visst fog hävda att 
ett nomadiserande jägarfolk i olika avseenden lever på ett mesolitiskt stadium, och att 
neolitiska jägargrupper därför kan ha fortsatt en mesolitisk jakttradition med retardera
de föremål. Att detta område ännu idag är ett kulturellt reliktområde kan dock knappast 
överföras på en retarderad stenålder. Trots vissa brister i pålitlighet visar dock mång
falden mesolitiska l4C-dateringar att jägare verkligen utnyttjat fjällen redan under äld
re stenålder, då också värmen kulminerade.

Med tiden blev besöken och de besökande fler. Fångstmiljön kunde endast föda en 
begränsad befolkning. Man har gjort etnografiska jämförelser med bl.a. nutida kana
densiska indianer och tror därför att endast några få familjer på totalt kanske 10-40 
personer utnyttjade t.ex. ”vårt" område som ett av flera boplatsterritorier i en rörlig 
årscykel (bl.a. Selinge 1979:82-83).

Vi vet ej varifrån eller hur ofta de kom, eller hur länge de stannade. Om man ej vistats 
stationärt i området utan endast en viss årstid torde denna ha varit sensommaren och 
kanske hösten. Boplatserna på holmar visar att man haft tillgång till båt av något slag, 
såvida dessa ej representerar vinterbesök. Man följde enklast vattendragen, men utnytt
jade även omgivningen och gjorde expeditioner upp i fjällterräng. Vandringsvägama 
kan i vissa fall ses i fyndens petrografiska utbredning. För att nå ett mildare vinterkli
mat måste man färdas långt, kanske till närmaste havskust, vilken låg drygt 15 mil bort 
i nordväst, vid Trondheimsfjorden. Under tidig mesolitisk tid låg havet dock lika nära 
i sydöst, vid nuvarande Siljan.

Man valde sina boplatslägen med omsorg avseende ekologiska faktorer som vind
skydd, sol, torr mark och bra fiske. Vatten fanns det överallt. Vi kan se på utbrednings- 
kartan att man undvikit öppna, blåsiga stränder och föredragit flikiga och små sjöar, 
vilket är karaktäristiskt i hela övre Dalarna (Lannerbro 1976:48).

På grund av den karga terrängen i det södra området har man kanske mer än i andra 
områden återvänt till samma få ”oaser” i det storblockiga landskapet. Storleken på en 
boplats samt mängden skärvsten och bearbetad sten beror alltså inte enbart på vistel
sens längd och antalet besök, utan ibland också på begränsningen av lämplig mark. 
Små boplatser i vindutsatta och solfattiga lägen tyder dock i allmänhet på kortvariga 
vistelser, medan stora boplatser eller boplatser med kronologiskt varierade föremål tyder 
på långvariga besök eller upprepade besök under lång tid. Det är möjligt att några stör
re boplatser kan ha utgjort något slag av periodiskt återkommande samlingsplatser för 
flera jägargrupper, men de kan lika gäma bara utvisa täta koncentrationer av små läger
platser på områdets attraktivaste och intensivast utnyttjade platser.

Att döma av det osteologiska materialet på undersökta norrländska boplatser, och 
enligt djuravbildningar på hällar, tycks älg ha varit det viktigaste bytesdjuret. Redan 
under äldre stenålder förekommer bjöm, älg och bäver i benmaterialet, men inga spår 
av ren. Under bronsåldern tycks däremot aktiv renjakt med pilbåge förekomma, vilket
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flathuggna pilspetsar i fjällen tycks kunna bekräfta (Forsberg 1989:11-12). Detta för
hållande bekräftas även av det faktum att dateringar av fångstgropar till bronsålder 
saknas där forntiden i övrigt är representerad, t.ex. i Västerbotten (Spång 1981:284; 
Forsberg 1989:6). Efter bronsåldern upphör den flertusenåriga värmetiden, vilken 
kulminerade ca 5 000-3 000 f.Kr., med påföljande nedpressning av trädgränsen i fjäl
len.

I fjällen dominerar lokala bergarter, främst kvartsit, i föremålen från äldre stenålder 
till järnålder. I övre Dalarna är enligt Lannerbro (1976:74) 90 % av redskapen gjorda 
av lokala bergarter, mest kvartsit och asktuff. Det framhålls ofta att ett viktigt ända
mål med fjällbesöken var att hämta råmaterial till stenföremål, kanske främst pilspet
sar (t.ex. Forsberg 1988:95). Detta kan låta övertygande och logiskt då Ijällkvartsiten 
ofta är finkomig och av god kvalitet. När man jämför denna kvartsit med boplatsma
terial från skogssjöarna längre ned finner man där vanligen endast grövre kvartsit men 
ej den finare från fjällen. Tvärtom hittar man på boplatserna uppe i fjällen rikligt med 
bergarter från skogslandet, trots den goda lokala tillgången på bra stenmaterial. Här 
tycks följaktligen sten ha fraktats åt ”fel" håll. Det verkar alltså som om den lokala 
fjällkvartsiten trots sin goda kvalitet brutits för att huvudsakligen förbmkas under jakten 
i fjällen, och inte burits ned till skogslandets boplatser.

Liknande forntida miljöer som de här beskrivna kommer med all sannolikhet att på
träffas i andra delar av fjällkedjan, om bara tillfällen och resurser erbjuds att eftersö
ka dem. Prioritering av inventering i skogslandet p.g.a. tidigare förväntad lokalisering 
av fomlämningar till nästan enbart detta område är den ena anledningen till att få fom- 
lämningar är kända i ren fjällterräng. Den andra anledningen kan sägas orsaka den 
första, nämligen kartproduktionens lokalisering till områdena nedanför fjällen.

Möjligen kommer dock Vålåsjön att förbli en unik forntida miljö. Redan efter in
venteringen år 1986 tycktes de mer än 20 påträffade boplatserna vid sjöns södra del, 
vilken då ingick i inventeringsområdet, antyda att området under lång tid måste ha haft 
någon speciell betydelse. Denna känsla förstärktes ytterligare vid en vandring mnt hela 
sjön sensommaren 1990, då jag och min hustru på en enda dag helt översiktligt loka
liserade ett tiotal ”nya” boplatser, flertalet med synlig flinta, samt längst ute på en lång, 
hög udde vid sjöns utlopp två gravar. De utgörs av två små, runda stensättningar av 
s.k. insjögravtyp och ligger ungefär 5 m över den 947 m.ö.h. belägna sjön, och är 
därmed Sveriges högst belägna kända gravar av förhistorisk typ.

Efter denna presentation av boplatser följer avsnittet om den andra stora fomläm- 
ningskategorin i dessa områden, vilken har ett mmsligt och troligen delvis kronologiskt 
samband med boplatserna, nämligen fångstgroparna.
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Fångstgropar

Redovisningen av fångstgropar kan lämpligen inledas med en tabell, som kompletterad 
med översiktskartan (fig. 1) visar fördelningen av gropar mellan och utbredningen inom 
inventeringsområdet år 1989 och de angränsande kartbladen år 1986.

1989 1986 Summa
Idre 52/11 215/28 267/39
Tännäs 26/9 19/3 45/12
Linsell - 29/1 29/1
Summa 78/20 263/32 341/52

Från förstagångsinventeringen på 1970-talet var inom 1989 års område 9 fångstgropar 
på 2 intilliggande platser vid fjället Fjätsjöriet i Idre socken (RAÄ 57 och 58) kända. 
Inom 1986 års område hade 59 gropar på 3 lokaler vid Grövelsjön i Idre socken (RAÄ 
19,26 och 171), samt 7 gropar på 2 lokaler vid Brändåsen i Tännäs socken (RAÄ 266 
och del av RAÄ 386) registrerats. Ny upptecknade de båda säsongerna på 1980-talet i 
detta område är i Idre 199 fångstgropar på 34 platser, i Tännäs 38 gropar på 10 platser 
och i Linsells socken 29 gropar i ett system, som med ytterligare 10 gropar fortsätter 
utanför de båda arbetsområdena. Således registrerades i detta sammanhängande områ
de 266 (276) "nya” fångstgropar på 45 lokaler.

I de båda mindre, nordligare områdena år 1986, omkring Ljungdalen i Storsjö socken 
och vid Mittåkläppen i Tännäs socken, hade redan vid 1970-talets inventering uppteck
nats 111 fångstgropar på 8 lokaler respektive 56 gropar i ett enda system vid Mittåkläp
pen, varför nyfynden blev få, endast 13 gropar på 4 lokaler i Ljungdalens omgivningar.

Flera trovärdiga uppgifter föreligger dessutom om ej lokaliserade fångstgropar, främst 
inom Idre socken, samt om ej eftersökta gropar nära men utanför arbetsområdena. I 
fortsättningen berörs endast tabellens, d.v.s. det södra områdets, fångstgropar.

I tabellens siffror döljer sig 22 fångstgropssystem med 5-33 gropar i varje och totalt 
284 av de 341 groparna. Endast 47 gropar i 5 system med 5-17 gropar ligger inom 1989 
års område. Ett system med 12 gropar väster om Grundagen i Idre socken delas av båda 
säsongernas områden. Om man räknar in de ovan nämnda 10 groparna utanför arbets
området i Linsell blir detta system, beläget mellan länsgränsen och Ytter-Sörvattensjön, 
(RAÄ 166, fig. 13), det längsta både i fråga om antalet gropar och meter med 39 gropar 
över en 2,1 km lång sträcka. Emellertid är hela detta systems reella längd mellan 3,5 och 
4 km med sina totalt 74 gropar, vilka av topografiska skäl delats upp på tre system och 
en grupp på tre gropar, åtskilda endast av branta fjällstup samt en älv. De många märkli
ga företeelser detta system kan uppvisa har jag tidigare beskrivit (Linnér 1989).

Om man räknar in naturliga, mellanliggande hinder som branta berg, tjärnar, myrar 
och åar, kan man kanske funktionellt knyta samman 16 fångstgropslokaler, (varav 10 är 
system), till en enda 12 km lång terrängspärr med totalt 143 gropar i nordöstlig-syd- 
västlig riktning. I samma riktning fortsätter längre mot sydväst ytterligare 4 gropsystem 
nära Hällsjön i Idre socken. Denna dalstråken övertvärande riktning är vanlig i norra 
Sverige (jfr Selinge 1974A:26-27), främst i skogslandet, medan system i fjälldalar ofta
re kan avvika i riktning, vilket utbredningskartan (fig. 1) ger några exempel på.

3 mil nordväst om den 12 km långa fångstanordningen ligger ett nästan identiskt grop-
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Fig 13. Författaren i en av de stenbundna fångstgroparna i trädgränsen på Näskilsvålen. 
Gropen ingår i ett 4 km långt system med 74 gropar, av topografiska skäl uppdelat i fyra 
lokaler. Här RAÄ 166, Linsells socken. Foto I-B. Andersson.
A stone-lined pitfall at the tree line.

komplex mellan sjöama Rogen och Fröstsjön i Tännäs socken, med 155 ungefär lika 
stora gropar i bl.a. 10 system på en 18 km lång sträcka, samt på ungefär samma nivå, 
750-800 rn.ö.h. (Jönsson 1983:158 ff.). Det 12 km långa gropkomplexet når dock ända 
upp till kalfjället, 900 rn.ö.h. Efter lokalbefolkningens uppgifter om några av de enskil
da lokalerna, där vanligen endast någon eller några få gropar var kända, ofta p.g.a. 
lokaliseringen dit av jägarnas älgpass, framkom flera dittills okända system och små
grupper däremellan. Flera gropar kan givetvis ligga oupptäckta i området, eftersom den 
ovanligt tidiga vintem 1986 satte stopp för vidare terränggranskning.

Groparnas storlek och form varierar ofta kraftigt inom samma lokal, men en varia
tionstendens kan anas även mellan områdets olika delar. I det norrländska skogslandet 
kan en nonnal gropdiameter vara allt från 2,5 till 5 m, flertalet 3^1 m, och det stora 
flertalet har rund dagöppning (Selinge 1974A: 14). I fjällen är groparna ofta mindre, och 
en större andel har där oval nedgravning. I det ovannämnda Rogensystemet är groparna 
vanligen 2,5-4 m i diameter och endast 0,5-1 m djupa samt till ungefär hälften ovala.

Dessa förhållanden överensstämmer i stort inom 12 km-komplexet i östra delen av 
vårt område, där djupet dock genomsnittligt är något större, och där färre gropar är 
ovala. En intressant förändring kan dock konstateras med större närhet till ren fjällter
räng, då antalet gropar blir färre vid lokalerna, samtidigt som de blir mindre och oftare 
ovala. Denna tendens med små grupper av gropar närmare fjällen märks även i norra 
Norrland (Forsberg 1989:13).

I det längsta systemet år 1989 med 17 gropar (RAÄ 346, Idre socken), vilket spärrar
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av hela sluttningen från Övre Hagasjön upp till kalfjället, är samtliga 17 gropar klart 
ovala med en genomsnittlig diameter av knappt 3 m och ett djup av knappt 1 m. Flera av 
systemets gropar är dock betydligt mindre. En stor variation i storlek, form och avstånd 
mellan groparna förekommer här liksom på andra lokaler i trakten. Till viss del kan detta 
förklaras med olika geologiska förutsättningar, men många undantag finns som måste 
förklaras på annat sätt. Så kan t.ex. en stor, mnd grop vara anlagd mycket nära en mind
re, oval grop på exakt samma slags markunderlag, medan avståndet till nästa grop sedan 
kan vara stort.

Liksom i landet i övrigt har flertalet välbevarade gropar rektangulärt bottenplan, som 
ett ännu synligt minne av den sparkfålla, vilken låst bytesdjurets ben. En mindre andel 
gropar har rundat bottenplan, vilket kanske delvis är en följd av t.ex. erosion eller igen- 
torvning. En del av dessa gropar, främst med punktfonnigt bottenplan, kan i stället för 
sparkfålla ha haft en spetsad, upprättstående stör i botten.

Ett försök till uppdelning mellan olika former på groparnas dagöppning har föresla
gits som underlag för att avgöra vilket bytesdjuret varit (Manker 1960:18), men en 
sådan gruppering är troligen ej möjlig (Jönsson 1983:157). Däremot anses storleken på 
den enskilda gropen och antalet gropar på en lokal av vissa forskare ha en betydelse i 
detta sammanhang. Den norske arkeologen Barth (1985:17-18) anser att mindre gropar 
använts för ren och större för älg (angående gropar nordöst om sjön Femunden, ett par 
mil nordväst om vårt område, vilket ända in på 1800-talet var en god biotop för Sveriges 
sista vildrensstam (Selinge 1974A:28; Lannerbro 1976:17; Jönsson 1983:158)). Å and
ra sidan har skogsgränsen under större delen av förhistorisk tid legat högre än nu, vilket 
gjort området mer gynnsamt för älg. På stenåldersboplatser utgör älg det överlägset 
vanligaste benmaterialet (Selinge 1974A:29; Spång 1981:283). Vidare är älg avbildad 
och dominerar dessutom på samtliga 11 platser med förhistoriska hällbilder i Jämtlands 
län (Jensen 1989:59). Området som här behandlas är också idag rikt på älg (jfr Linnér 
1989).

Det enda sättet att med någorlunda säkerhet datera fångstgropar är med hjälp av kol
prover från olika delar av gropen. Även denna metod har dock sina brister och åsikterna 
om bästa provtagningsplats går isär. Vanligen tas provet i gropens botten, helst från 
konstruktionsrester, eller under den runt gropen uppkastade vallen. Men kol från både 
vall och botten kan ge dateringar av t.ex. en skogsbrand på platsen, och virket i en 
konstruktion kan ha varit gammalt när det togs till användning (jfr Selinge 1974A:32; 
Melander 1989:122-123).

I Västerbotten har några fångstgropar med hjälp av bottenprover 14C-daterats till sen- 
mesolitisk tid (5000-4000 f.Kr. okalibrerat), medan de flesta proven där är från järnål
der och helt saknas under bronsålder (Spång 1981:284). Forsberg (1989:6) menar att 
gropfångst främst förekom under yngre stenålder och järnålder, och att aktiv jakt med 
pilbåge däremellan dominerade, vilket de flathuggna spetsarna i så fall indikerar. Från 
Jämtland finns en stor geografisk spridning av dateringar från främst järnålder, vanligen 
tagna från vallen. Länets äldsta dateringar fram till år 1983 är dock ett par dateringar 
med okänd provtagningsplats från Sveg i sydöstra Härjedalen. De är från ca 2500 f.Kr. 
(ingen uppgift om kalibrering), och är märkligt nog de enda fångstgropsdateringama 
som finns från hela Härjedalen (Melander 1989:123). Veterligen finns ej heller några 
gropdateringar från nordvästra Dalarna. Två okalibrerade vallprover på en och samma
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grop vid Tisjön i Västerdalarna gav dateringarna ca 2000 f.Kr. och år 0 (Hyenstrand 
1987:122). Enligt Hyenstrand ger den förra ett ca 500 år äldre värde vid kalibrering. De 
närmast belägna gropar som daterats är de ovan omnämnda på norskt område, endast ett 
par mil från vårt område. Några gropar här har daterats till ca 3000 f.Kr. under vallen, 
och i bottenkonstruktioner av trä givit dateringar (inga uppgifter om kalibrering) till ca 
1200 f.Kr. samt ca 700 och 800 e.Kr. (Barth 1985:17; 1989:14).

Gropar i stora system eller agglomerationer av system har vanligen antagits vara sam
tida, och därför nödvändigtvis ha krävt en bakomvarande organisation som knappast 
några få fångstmän kunnat åstadkomma (Selinge 1974A:34; Jönsson 1983:162). Nya 
dateringar, vilka visar stor åldersskillnad mellan gropar i samma system, antyder att 
delsystemen använts vid olika tidpunkter (Melander 1989:123-126). Många system har 
successivt utökats med nya gropar, och andra gropar har renoverats och återanvänts. 
Bytesdjurens vanor verkar däremot vara oföränderliga, och både älg och ren har följt 
sina stigar ner längs dalstråken på hösten. Det finns många belägg för att det just är 
under denna årstid som gropfångsten ägt rum (Selinge 1974A:21,27).

I norra Norrland anlades under järnåldern stora fångstgropssystem nedanför fjällen, 
troligen för renfångst, medan små grupper är vanligare i direkt närhet till fjällen. Grop
systemen under neolitisk tid är också mindre än under järnåldern (Forsberg 1989:6). Ett 
rumsligt samband mellan fångstboplatser och fångstgropar kan ofta konstateras, också i 
detta fjällområde. Avsaknaden av 14C-dateringar lämnar dock utrymme endast för anta
ganden om ett tidsmässigt samband. Möjligen kan ändå groparnas storlek, form och 
antal per lokal samt läge ge någon information om bytesdjur, och om tiden för anläggan
det eller den sista användningen.

Många gropar i främst små grupper är genom igentorvning mycket små och grunda 
och måste vara mycket gamla. Fjällskogen har ytterst långsam tillväxt, och livsproces
sen för grova tallar i vissa gropar måste ha börjat efter det att groparna slutgiltigt övergi
vits, troligen senast under medeltiden. Området, som då var norskt, låg flera mil från 
närmaste bondebygd. De närmast belägna byarna Idre och Tännäs, samt de något mer 
avlägsna Säma och Hede, har dock alla medeltida belägg. Det går alltså tills vidare ej 
att säga om fångstgroparna är lämningar efter expeditioner från avlägsna byar eller kan 
sättas i samband med ett näringsmässigt utpräglat fångstfolk i området.

Slutligen vill jag i detta avsnitt omnämna en fomlämning (RAÄ 417, Tännäs), som 
funktionellt torde ha samband med en grupp av fyra små fångstgropar som låser näset 
mellan Västra och Mellersta Nässjön. Den östligaste gropen är anlagd på en avsats i ett 
vindskyddat sadelläge mellan höga moränryggar i norr och söder. Endast 5 m från gro
pen mot foten av ryggen i norr ligger en oval skärvstenshög, 4 x 2 m stor och 0,5 m hög. 
Under den tjocka torven består den av skörbrända stenar samt kol- och sotblandad jord. 
Troligen har man direkt på platsen tagit vara på och tillagat köttet från bytesdjuren.

Gömslen för jakt?

Vid södra änden av sjön Rogen och på näset mellan Västra och Mellersta Nässjön i 
Tännäs socken finns i björkskogen tre anläggningar, bestående av kallmurade, mer eller
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Fig 14. Ett av tre gömslen i inventeringsområdet 1989, beläget vid sjön Rogen och troligen 
använt vid jakt. RAÄ 421, Tännäs socken. Foto L-I. Lööv.
A hidingplace, probably used for hunting.

mindre bågformiga stenmurar, 1-3 m långa och 1-1,5 m höga, upplagda mellan eller i 
anslutning till större stenblock (RAÄ 421:1-2, fig. 14 och 430). De är nedtill kraftigt 
övertorvade, och raserade delar överväxta. Stenarna i anläggningarna är på ljusåtvända 
sidor lavbeväxta men i övrigt kala. Anläggningarna är okända av traktens befolkning.

De liknar militära skytteväm men torde av både makro- och mikrolägena att döma 
snarast ha använts som gömslen vid jakt. Vid Rogen är de jaktstrategiskt anlagda där en 
sänka från en intilliggande bäckravin viker av alldeles framför anläggningarna. På näset 
mellan Nässjöarna kan passagen bort mot/från några närbelägna fångstgropar, som lå
ser näset, lätt övervakas (se avsnittet om fångstgropar).

Jag har på norskt område funnit två klart morfologiska paralleller, beskrivna av sam
me arkeolog, Edvard Barth. Även den förmodat funktionella likheten har enstaka eller i 
grupp anlagda gömslen för bågskyttar, belägna i närheten av fångstgropssystem för vild
ren, samt alltid över trädgränsen. Träpålar i sådana arrangemang är ,4C-daterade till 
tiden 980-1200 e.Kr. (Barth 1982:29-44).

Samma form och mått som dessa och de i Tännäs har några helt närbelägna gömslen i 
trakten av sjön Femunden (Barth 1989:16, fotografi s. 13). Det beskrivna och avbildade 
exemplet ligger dessutom, liksom de i Tännäs, i skog och intill sjöstrand. De vid Femun
den kallas dock lokalt för ”gamla skansar”, efter att en tysk turist säger sig ha sett en 
1700-talskarta över trakten med denna upplysning flerstädes angiven. Barth påpekar att 
"skansarna” i så fall ej kan vara senare än från början av 1700-talet, då krigshandlingar 
den sista gången ägde rum här mellan svenskar och norrmän.

Oavsett funktion gör närheten och övriga likheter mellan gömslena i Femundsmarka
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Fig 15. Den sämst bevarade av de tre gravarna vid fjället Fjätsjöriet. RAÄ 285, Tännäs 
socken. Foto K. Linnér. One of three graves in the survey area 1989.

och Tännäs ett samband dem emellan troligt. Möjligen skulle en datering av lavtillväx
ten på stenar i anläggningarna, s.k. lichenometri, kunna ge information om deras bak
grund.

Gravar

Nära och på var sin sida om den gemensamma läns-, landskaps- och sockengränsen 
mellan Tännäs och Idre socknar upptecknades vid inventeringen hösten 1975 två gravar 
av ovanlig typ, kända av äldre ortsbor i byn Högvålen. De utgörs av röseliknande sten- 
sättningar, den ena (i Tännäs) rund, 4 m i diameter och 0,5 m hög, den andra svagt oval, 
4x3 m stor och 0,3-0,7 m hög. De har fyllning av stenar, vilka till stor del är flata hällar. 
Båda har i mittpartiet en insjunkning, 1,5-1,7 x 0,5-0,7 m stor och 0,3-0,4 m djup, med 
synliga större hällar, vilka ger intryck av att utgöra rester av en kista av hällar. Dessa 
kistor förefaller vara orienterade nordöst-sydväst respektive öst-väst, den förstnämnda 
med spår av kallmur i ena kanten.

Den stora skillnaden mellan gravarna är läget. Den bäst bevarade (RAÄ 59, Idre), 
vilken därför ger ett skenbart yngre intryck, ligger 790 m.ö.h. på en avsats i den branta 
västsluttningen av det steniga fjället Fjätsjöriet, med vid utsikt över fjällvärlden och fyra 
närbelägna, mindre fångstgropslokaler. Den andra (RAÄ 285, Tännäs, fig. 15) ärmer
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Fig 16. Den bäst bevarade graven, upptäckt 1989 nära RAÄ 285. Tumstocken visar 1 m på 
båda bilderna. RAÄ 464, Tännäs socken. Foto K. Linnér.
The most well-preserved of the three graves.

raserad och liknar därför mer en förhistorisk stensättning. Den ligger ca 2 km mot nord
öst, på planare mark i kanten av en myr och intill övre loppet av den lilla Riröstbäcken. 
Nivån är här 810 m.ö.h., alltså högre än för den förstnämnda, p.g.a. topografin skenbart 
högre belägna graven.

Enligt uppgifter från äldre ortsbor skulle i omedelbar närhet till RAÄ 285 finnas ytter
ligare minst en, kanske två gravar, av vilka en (RAÄ 464 fig. 16) återfanns vid invente
ringen år 1989, belägen endast 70 m öster om den tidigare registrerade. Den är av sam
ma typ som de andra gravarna och den bäst bevarade av de tre. Den är svagt oval, 3,5x3 
m stor och 0,6 m hög, med stora, avlånga hällar ingående i stenfyllningen. Ett par hällar 
i kanten är kantställda, medan kanten i övrigt delvis har kallmur. Från mittpartiet är 
stenar urplockade, blottande en kista av hällar, 1,2 m lång, orienterad nord-syd, 0,4-0,6 
m bred och 0,6 m djup.

Uppenbarligen har de båda tidigare beskrivna gravarna haft samma utseende som den 
nyregistrerade, men genom åverkan förlorat sin ursprungliga karaktär. Den eventuella 
fjärde graven eftersöktes förgäves, liksom en eventuell grav av kanske liknande typ, 
som två uppgiftslämnare vid olika tillfällen observerat på en myrholme nära socken
gränsen ca 5 km längre västerut (RAÄ 442, Tännäs). På en avsats i sydsluttningen av 
Högvålen, alldeles utanför gränsen till arbetsområdet 1989, registrerades efter uppgif
ter från ortsbor en stenansamling, som också den kan vara en grav.

Av flera invånare i byn Högvålen sätts gravarna i samband med den s.k. Baltzarfejden 
åren 1611-1613, vilken drabbade byama i det då norska Härjedalen hårt. Dessa åsikter 
tycks främst basera sig på en välkänd roman om denna historiska händelse och måste
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därför ses som en förklaringssägen. Den under medeltiden välkända pilgrimsvägen för
bi Högvålen omnämns också i detta sammanhang. En möjlighet finns givetvis att gra
varna är förkristna samiska gravar, och kan i så fall vara relativt sentida.

Det troligaste är dock att gravarna är från järnåldern. Dessa och ytterligare några 
gravar av denna typ, med kista av hällar, är kända i Härjedalen. De tycks alla ha blivit 
utsatta för plundring och rapporteras ha innehållit bl.a. spjutspetsar av jäm. Motsvarig
heter till gravtypen är främst att söka i norska Östfold. Små kistor av hällar i rösen finns 
också i norska Tröndelag, daterade till folkvandringstid (Linnér 1977:28). Oavsett gra
vamas etniska, kulturella eller kronologiska tillhörighet är områdets karaktär sådan att 
varje samband med en fast, jordbrukande befolkning i närområdet verkar utesluten.

Ett depåfynd (?) från Vendeltid

Jag har här anledning att omnämna några slutna fynd i Härjedalen från främst vendeltid, 
eftersom ett av dem påträffats inom området för 1986 års inventering. Fyndplatsen be
söktes ej detta år utan först i samband med inventeringen år 1989.

År 1913 hittades nära den lilla Nordösttjämen (ej Ränningstjämen, senedan) 19 väl- 

bevarade föremål av jäm intill ett stenblock, bestående av ett svärd, 3 pilspetsar, en 
holkyxa, en tång, en hammare, en fil, en rasp, 3 hyveljäm, 3 knivar, ett eldstål, en sax, en 
skrapa och ett bågspänne (RAÄ 278, Tännäs, fig. 17). De förvaras på Jämtlands läns 
museum i Östersund (inv. nr. 2340-2351). Samtidigt lär brända ben av okänd art ha 
hittats på nämnda block. Det som synes enormt varierade fyndet är det rikaste av fem 
liknande föremålsfynd i Härjedalen, varav fyra är vendeltida och ett (Näsuddsholmen) 
från sen folk vandringstid. Man har kallat dem depåfynd, beroende på en rad omständig
heter som berörs i det följande. Flera av föremålen i bl.a. fyndet från Nordösttjämen har 
varit utsatta för eld och har därför glödpatina, vilket delvis är förklaringen till att de är 
mycket välbevarade.

Fyndplatsen har inom litteraturen av olika anledningar alltid blivit benämnd med nå
got helt annat namn (så också av mig), vanligen Ränningsvallen eller Ränningstjämen, 
men dessa namn avser mer kända platser i närheten. Nordösttjämen rinner från norr ut i 
Rånden (Råndån), och fyndplatsen ligger norr om denna tjärn samt mellan den, Kroktjär
nen och Fisklöstjämen. De oklara fyndplatsuppgiftema antyder hur litet man vetat om 
detta märkliga fynd.

Detta och de övriga fyra fynden har jag med beteckningen ”depåfynd” presenterat i en 
trebetygsuppsats i arkeologi (Linnér 1977). Trots sina brister utgör den det mest utförli
ga arbetet om dessa fynd, där varje enskilt av de totalt fler än 70 bevarade föremålen 
presenteras och så långt möjligt analyseras. Föremålen består nästan uteslutande av 
vapen, troligen främst avsedda för jakt, samt redskap av samma typer som i Nordösttjäms- 
fyndet.

Det första fyndet gjordes i Kesudalen, Storsjö socken, i slutet av 1800-talet, och den 
exakta fyndplatsen är okänd, liksom fyndomständighetema. Nästa fynd gjordes nära 
Nordösttjämen, som nämnts år 1913, vilket jag återkommer till.

År 1955 gjordes det tredje fyndet, nära det s.k. Rönnåsvadet i Lillhärdals socken. Det
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Fig 17. Fyndplats för det vendeltida depåfyndet nära Nordösttjämen i förgrunden, markerad 
med ett järnrör intill ett större stenblock. RAÄ 278, Tännäs socken. Foto K. Linnér.
Find location for a hoard of iron objects fi-om the Late Iron Age.

inkom till länsmuseet först år 1958, och olika uppgifter föreligger om den exakta fynd
platsen. Däremot uppgavs fyndet vara gjort i ett grustag, i blekjord omedelbart under 
vegetationsskiktet, alltså mycket ytligt, kanske direkt på den ursprungliga markytan. 
Om någon form av stensättning eller annan gravanläggning funnits hade denna säkerli
gen observerats.

Det fjärde fyndet gjordes vid undersökningen åren 1963-1964 av gravfältet på den
s. k. Krankmårtenhögen i Storsjö socken, som består av 30 gravar från äldre järnålder. 
Det betecknas av Björn Ambrosiani (Ambrosiani m.fl. 1984:51, 54 och Ambrosiani 
muntligen år 1991) som ett depåfynd. På en ca 30 m lång strandvall, uppbyggd av sten i 
olika storlekar, vilken ligger nedanför gravfältet, gjordes fyndet omedelbart under och
t. o.m. i själva torven, på underliggande stenar i naturligt läge. Strandvallen är endast 
några meter bred och 1-1,5 m som högst över den naturliga vattennivån. Föremålen låg 
inom ett 5 x 4 m stort område. Ett kollager med några oidentifierbara, brända ben samt 
kvartsitavslag påträffades. Hela Krankmårtenhögen utgör en fyndrik stenåldersboplats, 
vilken dock möjligen inte sträcker sig ända ner till fyndplatsen.

Det femte fyndet hittades vid olika tillfällen åren 1972-1980 på en liten, låg holme i 
Storsjön ej långt från Krankmårtenhögen, Näsuddsholmen. Föremålen låg på en mjä
laplatå helt utan naturlig sten, direkt under torven, i vilken syntes ett tunt kolskikt men 
inga ben. Skärvsten visar att holmen dessutom bör vara en stenåldersboplats. Klas-Göran 
Selinge (1974 B) betraktar det som uteslutet, att det skulle vara ett gravfynd och jämför 
det med de övriga depåfynden, och tilllägger att föremålen inte bär spår av glödpatina.

År 1980 gjordes vid Stora Drocksjön i Ängersjö socken i Hälsingland ett oerhört rikt 
fynd av 43 jämföremål med samma kombination och från samma tid som de ovannämn
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da fynden. De låg i ett brandlager med ben av människa samt i en låg stensättning. Jan 
Sundström behandlar i en artikel (1989 B) detta och de ovannämnda fynden, men näm
ner ej att det redan finns ett utförligt arbete om de fem Härjedalsfynden, från vilket han 
hämtat många av sina uppgifter, nämligen ovannämnda trebetygsuppsats, till vilken han 
dock i tidigare publikationer hänvisat.

Eftersom fyndet från Drocksjön tycks vara ett gravfynd är huvudändamålet med Sund
ströms artikel att förklara alla fynden från Härjedalen som gravfynd. Därvid framhåller 
han några omständigheter som talar för gravfynd, men förtiger de som pekar i motsatt 
riktning. Främst konstaterar han att vissa föremål, men långt ifrån alla, och ej heller i 
alla av fynden, har varit utsatta för eld, och att samma föremålskombinationer är vanliga 
i gravar i Norge och Dalarna. Slutligen pekar han på att kol och ben observerats i några 
fall.

Den partiella glödpatineringen kan tyda på att vissa av fynden verkligen är gravfynd, 
men kan troligen ha andra förklaringar. Möjligen kan fynden representera ett för oss 
okänt begravningsskick utan gravkonstruktion, då flera av fynden verkar ha lämnats 
direkt på marken. Detta förfarande antyder snarare att depositionsorsaken har varit of
fer, som ofta haft eld som beståndsdel.

Gravgömmorna med liknande fyndkombination i Norge och Dalarna har varit täckta 
av högar eller stensättningar. Angående fyndet från Kesudalen vet vi ingenting om detta. 
På Krankmårtenhögen låg föremålen ytligt bland naturlig sten, på Näsuddsholmen och 
enligt fynduppgiftema även vid Rönnåsvadet låg föremålen lika ytligt och helt utan sten 
i markytan. Det tunna kolskiktet som observerades på Näsuddsholmen förklaras lika 
troligt av att holmen samtidigt är en stenåldersboplats eller av en naturlig brand. Under 
många års inventeringsverksamhet har jag observerat hur ofta kol förekommer i olika 
markhorisonter, uppenbarligen oftare från naturligt uppkomna än anlagda bränder.

Åke Hyenstrand (1987:145-146) påpekar möjligheten av att fynden legat i träkistor, 
som av någon anledning lämnats på respektive plats. Alla fyndplatserna i Härjedalen 
ligger dessutom nära medeltida och troligen förhistoriska vandringsvägar (Linnér 
1977:29-30).

Så återstår att beskriva omständigheterna kring det inledningsvis nämnda fyndet från 
Nordösttjämen, det till antalet föremål rikaste av vapen- och redskapsfynden från Här
jedalen. Sedan Hans Dahl, Högvålen, som var den siste i livet som såg fyndplatsen år 
1913, avlidit år 1986, ca 95 år gammal, verkade kännedomen om den exakta fyndplat
sen ha gått förlorad för alltid. På hans uppgifter eftersökte jag förgäves fyndplatsen i 
samband med uppsatsarbetet på 1970-talet. I samband med fornminnesinventeringen år 
1989 fick jag kännedom om att hans son, Einar Dahl, och troligen Otto Larsson i den 
närbelägna byn Ränningsvallen, kände till den exakta fyndplatsen. Otto Larsson är brorson 
till Sven Larsson, den som ensam gjorde fyndet vid myrslåtter, och ej Hans Dahl, som 
Sundström uppger.

Jag besökte (som förste arkeolog någonsin) fyndplatsen hösten 1989, efter att Einar 
Dahl några dagar innan markerat densamma med ett upptill rödmålat järnrör (fig. 17 
och kartan fig. 1). Fyndet gjordes intill ett stenblock på en ojämn, flack block- och mor
änudde, nästan i nivå med omgivande myr, i vilken den skjuter ut från en högre morän
backe. Bortsett från en obetydlig hålighet intill blocket verkar markytan vara orörd och 
ursprunglig. Det förefaller ofattbart att någon skulle ha blivit gravsatt i den hårda mar
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ken på denna karga plats, när högre belägen, lämpligare mark finns alldeles innanför 
moränudden. Däremot är udden lämplig som del av en färdväg över ån och myrarna runt 
denna. Enligt Hans och Einar Dahl hittades de tidigare nämnda benen endast ovanpå 
den flata stenen, på vilken man eldat, och inte på marken intill stenen, där föremålen låg 
direkt under mossan. Einar Dahl hittade så sent som på 1970-talet några brända ben 
under mossan ovanpå stenen, vilka han med säkerhet kan säga är djurben, och vilka han 
sände till Riksantikvarieämbetet.

Man kan undra varför man från länsmuseets sida ej intresserat sig mer för att eftersö
ka den exakta fyndplatsen vid Rönnåsvadet. Både där och på den aldrig undersökta 
Näsuddsholmen, nu troligen söndereroderad av Storsjöns dämning, hade efterundersök- 
ningar kanske kunnat klargöra bakgrunden till dessa fynd, som vi vet så litet om. Vid den 
nu ”återfunna”, ödemarkspräglade fyndplatsen vid Nordösttjämen finns denna möjlig
het kvar.

Summary
In 1989 an archaeological survey was conducted in an area of 530 square km on the 
border between Norway and the Swedish provinces of Dalama and Härjedalen. This 
region, half of which is situated above the tree line, is connected to the mainarea of the 
survey in 1986.

During a limited field survey in 1975 very few ancient monuments were registered. In 
1989 a total of 254 sites with prehistoric and later remains were recorded.

The majority of these remains consist of prehistoric settlement sites, probably ranging 
in date from the Mesolithic up to at least the Bronze Age. In view of the large number of 
lakes in the area and on the basis of the fieldwork in 1986, these results were expected. 
The high altitude of some settlement sites, above the present-day tree line, also confir
med the observations made in 1986. A remarkable result was the discovery of what 
seem to be remains of small houses at many of the settlement sites.

In addition to prehistoric settlement sites, a large number of pitfalls and Saarni monu
ments from the last century were recorded.
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Fig 1. De fjällnära skogarna är belägna ovanför den skogsodlingsgräns som Domänverket 
och Riksskogstaxeringen tidigare tillämpade. Pilen visar Bijelite-området. Efter SNF:s årsbok 
1987. Upland forests are situated above the afforestation limit (previously used by the 
Swedish Forestry Service) and National Forest Survey. The arrow marks the Bijelite area.
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Samiska kulturmiljöer i fjällnära skog
- Exemplet Bijelite

av Kjell-Åke Aronsson

Riksantikvarieämbetets Luleåkontor fick 1987 ett uppdrag av länsantikvarien i Väs
terbottens län. På länsstyrelsens initiativ skulle en naturvårdsinriktad skogsbruksplan 
(NISP) upprättas för Bijelite-området inom Vilhelmina kommun. Delar av området hade 
fomminnesinventerats 1983 förden ekonomiska kartan. I samband med Skogsvårdssty- 
relsens inventering för skogsbruksplanen upptäcktes fomlämningar och andra kultur
lämningar som inte tidigare varit kända. Uppgifter om nyfynden inkom till länsmuseet 
och länsstyrelsen. Länsantikvarien bedömde att ett aktualiserat planeringsunderlag var 
nödvändigt för att kunna tillvarata kulturmiljövårdens intressen i området. Skogsvårds- 
styrelsen förklarade sig beredd att bekosta en kompletterande kulturhistorisk invente
ring.

Bijelite-inventeringen belyser den aktuella frågan om hur kulturmiljövårdens intres
sen kan tillvaratas i samband med skogsbrukets markanvändning inom det s.k. fjällnära 
skogsområdet. (Fig 1).

Tidigare undersökningar

I Kultsjöåns dalgång är ett stort antal fomlämningar kända (fig. 2). Arkeologiska inven
teringar och utgrävningar utfördes i samband med utbyggnaden av vattenkraften i Ång

ermanälvens vattensystem. Till de under senare år uppmärksammade fomlämningsty- 
perna hör skärvstensvallama vid S talon (Lundberg 1985). Skogsbruket i den fjällnära 
skogen kommer dock inte i första hand att beröra den förhistoriska fångstkulturens bo
platslämningar i anslutning till de stora vattendragen. Istället är det fornminnen och 
andra kulturspår på fjällsluttningarna som kan bli hotade. Den till stora delar svårtill
gängliga och tidigare väglösa fjällskogen har inte varit föremål för ett arkeologiskt in
tresse jämförbart med undersökningarna längs de stora lappländska älv- och sjösyste
men (fig. 3).

Spår av bosättning, den s.k. ”Thomasvallen” (RAÄ 1056), fanns sedan inventeringen 
1983 registrerade inom det område som omfattades av skogsbruksplanen. Inga fomläm
ningar fanns dock redovisade på den tryckta ekonomiska kartan. Efter inventeringen för 
den ekonomiska kartan hade en kulturhistoriskt intresserad Vilhelminabo, Sven-Åke
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Fig 2. Kultsjöån med trappstegsforsama. Till de välkända arkeologiska fynden från Kultsjön 
hör en kruka av asbestgods (Hulthén 1991d:32^17). Foto K-Å. Aronsson. The River Kultsjöån 
with its stepped rapids. An asbestos-tempered pottery vessel is one of the well-known finds 
from Lake Kultsjön (Hulthén 1991d:32-47).

Fig 3. Inventering i fjällnära skog innebär ofta långa vandringar i väglöst land. Foto Anders 
Karlsson. Field surveys in upland forests often involve long hikes in road-less country.
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Fig 4. Lokaler som registrerades i den fjällnära skogen vid Bijelite inom området för ekono
misk karta. Nu finns en nybruten skogsbilväg in i området. Ritad av K. Aronsson.
Sites registered in the upland forest at Bijelite in the area covered by the Economic Map.
Now there is a newly constructed forestry road in the area.

Risfjäll (även känd för sitt samiska konsthantverk) påträffat tidigare ej registrerade läm
ningar efter samisk bosättning, bl.a. kåtatomter och bendepositioner. Vid fältinvente
ringen 1987 medverkade Sven-Åke Risfjäll och skogsvårdskonsulent Leif Hemberg från 

Vilhelmina.

Samisk bosättningshistoria

Bijelite-området finns omtalat i O. P. Petterssons (1944) arbete om gamla byar i Vilhel
mina. Han nämner att ”lappvallar” ska ha funnits söder om Bijelite-sjön. Detta område 
tillhörde i sen tid lappskattelanden Satsfjäll och Gitsfjäll (Nilsson-Mankok 1981, 1991, 
Westerdahl 1986:43). En av huvudvallama på Satsfjällandet torde ha utgjorts av den 
s.k. Thomasvallen (RAÄ 1056). Vallen har sitt namn efter den siste brukaren, samen 
Thomas Fjällström (kallad Stor-Thomas). Förutom renskötseln började Stor-Thomas 
med åkerbruk och kreatursskötsel. Han lät också dika ut två myrar för vallodling (RAÄ 
1056 d, 1219) (fig. 4). Dessutom bedrev han fiske i Bijelite-sjön. Kulturminnena på
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Fig 5. Detaljkarta över Thomasvallen. Upprättad vid avvittringen 1915-17 (Lantmäteriets 
arkiv i Umeå). Idag är vallen helt igenväxt med tät ungbjörksskog och platsens karaktär är 
svår att uppfatta för besökaren. Map of the Thomas mountain camp. Drawn during the 
delimitation of Crown lands in 1915-17 (National Land Survey Archives, Umeå). Now the 
camp is completely overgrown with young birches. It is difficult for a visitor to see it.

Thomasvallen utgörs av resterna av en rengärda, homdepositioner, kåtatomter, igen
växande åkermark, diken, husgrunder och husruiner (fig. 5). I närheten finns också en 
kåta som restaurerats. Från Thomasvallen leder en stig ner till Bijelite-sjön. På en liten 
holme i sjön finns en gistgård och grundstenar till en bod (RAÄ 1217).

I samband med avvittringen 1915-17 avsattes området i anslutning till Thomasvallen 
som ”nybyggeslägenhet för vissa lappar”. Ur odlingssynpunkt var Satsfjällets nordost
sluttning knappast ett gynnsamt läge inom Kultsjöåns dalgång. Stor-Thomas som upp
ges ha varit en relativt förmögen renägare övergav Thomasvallen och köpte sig ett bätt
re hemman nere i byn Saxnäs. Den s.k. ”lapprutan” (fastigheten Bijelite 1:1) blev öde 
och övergick i kronans ägo. Området är beläget ovanför Domänverkets tidigare skogs- 
odlingsgräns och ett stycke samisk bebyggelsehistoria på Satsfjället blev kvar som ett 
kulturminne för framtiden.
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Fig 6. Renvallen vid Spaunakullen framträder fortfarande som en mindre öppning i skogen. 
Foto A. Karlsson.
The reindeer pastures on Spaunakullen can still be seen as a small opening in the forest.

Fjärranalys och fältrekognoscering

När fältrekognosceringen i Bijelite-området förbereddes studerades flygbilder över om
rådet med hjälp av stereoskop. I flygbilden framträdde Thomasvallen genom ett markant 
inslag av ung björkskog på den i övrigt granskogsdominerade fjällsluttningen. Ytterli
gare ett område med avvikande vegetation upptäcktes också. Vid den övre barrskogs
gränsen intill Spaunakullen framträdde en ängsliknande öppning på en avsats på fjäll
kanten. Fältgranskningen skulle komma att visa att detta område representerade ett äld
re skede i den samiska bosättningshistorien i Bijelite-området. Vid besök på platsen 
kunde en gles ängsbjörkskog konstateras (fig. 6,7). Viss siktröjning hade utförts i an
slutning till ett älgjaktstom varför områdets karaktär av öppen ängs- eller hagmark var 
påtaglig. Det fanns starka skäl att förmoda att området utgjorde en gammal renvall, 
d.v.s. en plats där samema samlat renar för mjölkning och slakt under framför allt den 
intensiva renskötselns tid (RAÄ 1210-1213,1215-16) (fig. 4). Ett 10-tal härdar/kåta
tomter kunde också registreras inom området samt flera bengömmor (bendepositioner) 
av måltidsben. Lokalerna bedömdes så pass intressanta att en enklare specialkartering 
senare utfördes över delar av området (fig. 8). Vid detta tillfälle upptäcktes även en 
”buome” (förvaringsgrop) uppe på Spaunakullen (fig. 9). Prover för 14C-analys togs 
från några av bengömmoma (fig. 10, 11). Analysresultaten visar att platsen sannolikt 
utnyttjats sedan vikingatiden (Aronsson 1992). Inom det karterade området finns de 
lämningstyper som är att förvänta på ett samiskt huvudviste från den intensiva rensköt
selns tid, d.v.s. den period då renarna vallades regelbundet och mjölkades.
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Fig 7. Vegetationen på en renvall karaktäriseras av gräs, näringskrävande örter och enbuskar. 
Härdar och kåtatomter är mycket svåra att upptäcka men kan konstateras genom provstick med 
jordsond. Foto K-Å. Aronsson. The vegetation of reindeer pastures consists of grass, flowers 
dependent on fertile soil and juniper hushes. Hearths and hut rings are very difficult to see, 
hut they can he detected in samples taken with an auger.

Fig 9. En buome (förvaringsgrop) byggd av hällar uppe på Spaunakullen. Foto K-Å. Aronsson. 
A buorne (storage pit) made of stone slabs on Spaunakullen.
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Fig 8. Specialkarta över del av området vid Spaunakullen. Upprättad av Fr Nord. 
Special map of the Spaunakullen area. Produced by Fr Nord (RAÅ in northern Sweden).
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Fig 10. Under stenarna invid denna häll finns en bengömma med renben.
Foto K-A. Aronsson. Under stones next to this slab there is a deposit of reindeer bones.

Fjällsamemas gamla huvudvisten

Den beskrivning samen Kristoffer Sjulsson gav av nomademas gamla huvudvisten, 
höst- och vårlägren, ger oss förståelse av platser likt den vid Spaunakullen. Kristoffer 
Sjulssons beskrivning avser förhållanden vid början av 1800-talet. Hans berättelser ned
tecknades av O. P. Pettersson vid detta sekels början och publicerades 1979 genom 
Nordiska Museet.

Enligt K. Sjulsson (1979:116-127) valde fjällsamema att lägga sina huvudvisten, 
höst- och vårlägren, på någon högt belägen torr backplatå skyddad för de värsta fjäll
storm ama. Ett krav på ett sådant viste var att skog till bränsle skulle finnas samt en bäck 
eller källa med friskt och klart vatten. Utsikten borde gäma vara vidsträckt och närhet 
till en god fiskesjö var också att föredra. Till ett välordnat viste hörde kåta, rengärda och 
förvaringsanläggningar som njalla (=förvaringsbod på en stolpe) eller buorie (=förva- 
ringsbod på fyra stolpar) (fig. 12), luopte (=tvåvånings förvaringsrum på fyra stolpar), 
raivie (=enklare förvaringsrum på fyra stolpar), bourne (=kött-, ost- och mjölkkällar
grop) och suon jer (=upphängningsanordning av björkstänger resta mot varandra). Alla 
dessa inrättningar fanns dock inte i varje läger. Dessutom fanns jårtesie, d.v.s. samling
ar av ben efter måltiderna. I äldre tid betraktades handhavandet av benen närmast som 
ett slags offer. Framför allt är det spåren efter kåtor, förvaringsgropar, bendepositioner 
och rengärden/renvallar som kan spåras arkeologiskt idag. I något fall kan även funda
ment eller stolphål efter bodar konstateras.

Rengärden eller renvallar var av största betydelse för nomaden eftersom det var här

244 Samiska kulturmiljöer...



Fig 11. Bengömman öppnad för provtagning. Foto K-Å. Aronsson. 
The bone deposit uncovered for sampling.

människorna umgicks med renarna och mjölkade renkorna. När den intensiva rensköt
seln och renmjölkningen upphörde fick samema bara behov av rengärden för renskilj- 
ning, kalvmärkning och slakt. Rengärdan vid Thomasvallen är av den senare typen.

Bijelite - kulturmiljö och natur värd att bevara

Under 1800-talet började samema i södra Lapplands fjälltrakter att lämna nomadlivet 
för att bli gårdsbruk are med renskötseln vid sidan om. De gamla renmjölkningsvallama 
och vistena övergavs i den utsträckning de inte kunde omvandlas till åker och äng. Talri
ka är de lappländska nybyggen som tagit sin början med uppodlingen av en renvall som 
trampats och gödslats av renhjordar under vård av generationer samiska vallare. Senare 
tiders maskinella jord- och skogsbmk samt i vissa fall gruvdrift har förändrat de allra 
flesta av de äldre samiska vistemiljöema till oigenkännlighet. Det är endast i mer svår
tillgängliga fjällområden som de äldre karaktärsdragen finns bevarade.

Kulturminnena i fjällskogen vid Bijelite utgör en provkarta med spår från samisk bo-
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Fig 12. Denna buorie (förvaringsbod på fyra ben) har tidigare stått på Thomasvallen men finns 
nu uppställd i byn Saxnäs. Foto A. Karlsson. This buorie (storage building on four legs) 
comes from the Thomas mountain camp but has been moved to the village of Saxnäs.

sättningshistoria i södra Lappland väl värd att bevara för framtiden. Den gamla gran
skogen på fjällsluttningen mot Bijelite-sjön är emellertid också av intresse för skogsbru
ket. I anslutning till Bijelite-områdets samiska vistemiljöer kommer skogsbmkets åtgär
der dock att bli begränsade. I den skogsbruksplan som upprättats för området av Leif
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Fig 13. Gamla traditioner och moderna metoder möts inom dagens renskötsel. Vilhelmina 
södra sameby. Foto K-Å. Aronsson. Ancient traditions and new methods meet in modern 
reindeer herding. Vilhelmina southern Saarni community.

Hemberg vid Skogsvårdsstyrelsen i Vilhelmina har hänsyn tagits till de kultur- och na
turvärden som den fjällnära skogen vid Bijelite representerar. I närheten av Thomasval
len och längs stigen ner mot sjön undviks skogsavverkning helt. En försiktig röjning i 
ungbjörksskogen med avsikt att återge Thomasvallen något av dess tidigare öppna ka
raktär övervägs. I övrigt består skogsavverkningen på fjällsluttningen mot Bijelite-sjön 
av fjällskogsblädning samt några mindre hyggen. De ur naturskyddssynpunkt värdeful
laste äldre granbestånden i området kommer att helt undantas från avverkning. Hängla- 
vama i den åldriga granskogen är av betydelse för renamas vinterbete. En begränsning 
av skogsavverkningarna är därför även av intresse för den modema renskötseln som 
bedrivs av Vilhelmina södra sameby (fig. 13).

Under 1992 inledde Skogsvårdsstyrelsen tillsammans med Riksantikvarieämbetets 
regionkontor i Luleå arbetet med en informationsstig om sydsamisk kultur och fjällnära 
skogsbmk i Bijelite-området.

Fjällskogsdebatten

Från naturvårdshåll har påpekats att planerna för Bijelite-området innebär att ett tidiga
re fjällnära skogsområde öppnats för det modema storskogsbmket (se t.ex. Ekman 1987). 
Bijelite-området är ett populärt område för friluftslivet. En av de större koncentrationer
na fritidsbebyggelse inom Vilhelmina kommun finns på Bijelite-sjöns nordöstra strand.
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Fig 14. Platser där provinventeringar utfördes i samband med markanvändningsplaneringen 
inom Vilhelmina kommun. (Upprättad av Länstyrelsen i Västerbottens län). Areas subjected 
to trial field surveys in connection with land-use planning in the municipality of Vilhelmina.

En ny bruten skogsbilväg i tidigare väglöst land på sjöns andra strand är ett tydligt vitt
nesbörd om det mekaniserade skogsbrukets intåg. Den tjällnära skogen inom Bijelite- 
området kan emellertid inte betecknas som en av människan tidigare helt opåverkad 
naturskog. Under 1800-talet tog nybyggeskolonisationen i Kultsjöåns dalgång fart. Inom 
byarna Lövbergs och Storvalls skiften har ett begränsat uttag av timmer tidigare före
kommit. Kring fjällbäckarnas utlopp i Bijelitesjön röjdes våtslåttermarker. De värdeful
laste bestånden av åldrig granskog och de samiska vistemiljöema på fjällsluttningen 
kommer att bevaras för framtiden trots att området nu öppnats för det modema fjäll
skogsbruket.

Exemplet Bijelite belyser en aktuell hotbild som kulturmiljövården har att möta inom 
fjällområdet. Planeringsunderlaget kan vara helt otillräckligt vid den exploateringssitu- 
ation som modernt skogsbruk i fjällnära skog innebär. Tidigare forskning och dokumen
tation är ofta begränsad eller saknas helt. Efter de kompletterande inventeringsinsatser- 
na i Bijelite-området finns 14 lokaler registrerade mot tidigare 1 lokal i RAÄ:s fomläm- 
ningsregister.

Genom ett aktivt samarbete mellan intresserade ortsbor, lokala skogsvårdsstyrelser 
och kulturmiljövårdens regionala och centrala organisation kan miljöer av betydelse för 
kulturmiljövård och forskning räddas undan det hot som det storskaliga skogsbmkets 
intåg innebär. Exemplet Bijelite visar att väsentliga kulturmiljö- och naturvärden inte 
behöver spolieras vid ett begränsat skogsbruk i den fjällnära skogen.
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Fig 15. Näverkåta på Skomevallen. Foto K-Å. Aronsson. 
Birch-bark hut at Skorne mountain camp.

Fig 16. Skomevallen med restaurerat boningshus en regnig höstdag. Foto K-Å. Aronsson. 
Skorne mountain camp on a rainy autumn day showing a restored dwelling house.
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Fig 17. Buorne (förvaringsgrop, enligt uppgift för kött) på den gamla vallen vid Skorne. 
Förvaringsgropen är rektangulär 2,2 x2m. Foto K-Å. Aronsson. Buorne (storage pit, 
reportedly for meat) at the old mountain camp of Skorne. The pit is rectangular, 2.2 x2 m.

Andra exempel på samiska kulturmiljöer i fjällnära skog

I samband med markanvändningsplaneringen inom Vilhelmina kommun (Skogsvårds- 
styrelsen m.fl. 1990) genomförde Riksantikvarieämbetets Luleåkontor även några mindre 
provinventeringar under 1988 och 1989 (Aronsson 1990) (fig. 14). Inom det fjällnära 
s.k. Skome-området väster om Malgomaj registrerades en vistemiljö med lämningar av 
ett mindre gårdsbruk (RAÄ 1234) påminnande om miljön vid Bijelite men på Skome- 
vallen finns boningshus, kåta och uthus kvar (fig. 15, 16). I närheten finns även kåta
tomt, renvall och förvaringsgrop från ett äldre bosättningsskede (RAÄ 1235) (fig. 17).

I andra fall kan de enda spåren av tidigare samisk bosättning utgöras av ålderdomliga 
härdar efter eldstäderna i kåtorna (fig. 18, 19). I de fall när flerhundraåriga tallar står 
kvar vid ett sådant äldre viste kan människans tidigare närvaro ofta spåras genom in- 
huggningar, s.k. bleckor, på träden (fig. 20). Någon gång kan man även hitta lämningar 
av fasta redskap på träden, t.ex. inhuggna fästen där renarna bands vid mjölkningen 
eller inslagna pinnar för upphängning.

Författarens egna paleoekologi ska undersökningar i norra Lappland har visat att en 
mänsklig påverkan av skogsmiljön i vissa fall kan spåras 1 000-1 500 år bakåt i tiden 
på platser med härdar och renvallar (Aronsson 1991 a, b, 1992). Tamrenamas tramp 
och gödslande av marken på renvallen vid kåtan medförde att den naturligt artfattiga 
skogsmarken förvandlades till en frodig äng. I de fall skogen inte tagit över helt igen,
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Fig 18. Ålderdomlig rektangulär härd intill en liten skogstjärn nära sjön Lill-Dainan V om 
Heligfjäll (RAÄ 1227). Idag finns en modem renvaktarstuga i området. Foto A. Karlsson. 
Rectangular hearth of ancient type on the banks of a small forest pond near Lake Lill-Dainan, 
W of Heligfjäll (ancient monument 1227). Now there is a modern reindeer-herding cottage in 
the area.

som i höjdlägen uppe vid barrskogsgränsen kan spåren i vegetationen finnas kvar länge 
som t.ex. uppe vid Spaunakullen, Bijelite.

Den fjällnära skogen var en väsentlig lokaliseringsfaktor för nomadernas bosättning. 
I äldre tid var renskötseln styrande för bosättningsmönstret men även i den fjällnära 
skogen kom en övergång från nomadism till gårdsbruk att äga rum. Renvallama om
vandlades i många fall till åker och äng. De samiska kulturmiljöerna i de fjällnära sko
garna har hittills blivit långt mindre uppmärksammade än de samiska vistena uppe på 
fjällens sommarbetesland eller vintervistena nere i skogslandet i öster. Det är särskilt 
äldre samiska höst- och vårvistemiljöer som kan hotas av skogsbruket i den fjällnära 
skogen.

Summary
Archaeological investigations in the mountains of southern Lapland have provided a pos
sibility to study Saarni settlement patterns from the late Iron Age and up to modem time. 
Settlement remains demonstrate a change from pastoral-nomadism to a settled life in the 
1800‘s.

Modem forestry close to the timber line in the mountain area is a treath against the 
remains of ancient Saarni settlements. The present project has given knowledge of docu
mentation and preservation of the Saarni settlements in the mountains.
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Fig 19. Bäckutlopp vid sjön Lill-Dainan. Foto Anders Karlsson. 
Brook flowing out of Lake Lill-Dainan. Photo A. Karlsson.

Fig 20. Blecka i tall nära Lill-Dainan. En 
flyttningled passerar området.
Foto A. Karlsson.
Brook flowing out of Lake Lill-Dainan.
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Talrika stenåldersboplatser, 
jämframställningsplatser och gruvor 
i Västmanlands läns norra delar
1989-1990-års inventeringsresultat

av Lars Löthman

Oväntat många stenåldersboplatser och talrika lämningar efter äldre järnhantering samt 
bitvis täta gruvstråk men även god representativitet för andra kulturlämningar såsom 
by- och gårdstomter, kalkugnar, tjärdalar och lämningar efter folklig kult är facit av 
Riksantikvarieämbetets fornminnesinventeringar för revidering av Ekonomiska kartan, 
som fortsatte 1989 i länets bergslagsdel för att avslutas 1990 i det nordöstra länshömets 
upplandsdel med 118 resp. 36 blad. Artikeln bör främst ses som en guide för läsaren att 
tränga in i ett till Mälardalen intressant randområdes äldre kulturhistoria.

Talrika kvartsboplatser i norr

Av länskartan över 15-talet frekventa fomminnestypers antal lagrade inom de 30 be
rörda socknarna (fig. 1) framgår att de tätaste stenåldersstråken är knutna till huvudåamas 
övre vattensystem, främst Svartån med totalt 143 eller 48 % av länets 300 boplatser. 
Därnäst kommer Örsundaån med 61 eller 20 %, Sagån (34-11 %), Hedströmmen och 
Kolbäcksån (20-7 %), Tämnarån (16-5 %) och Dalälven (8-3 %). Högsta antalet upp
visar Västerfämebo (90), Västerlövsta (43), Karbenning (32), Möklinta (17), Vittinge 
(16) och Huddunge (15). Boplatserna indikeras oftast av slagen vit eller ljus kvarts, 
mera sällan av artefakter, flinta och keramik, utom i Hårsbäcksdalen (se fig. 2), eller 
skärvsten. Troligen är Hedströmmens och Kolbäcksåns dalgångar underrepresenterade 
genom minskad uppodlingsgrad att döma av tidigare kända lösfynd. Ingen systematisk 
vår- eller höstrekognosering hanns med i Bro, Fläckebo, Kumla och Västra Skedvi 
socknar.
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FORNLÄMNINGSBESTAND VÄSTMANLANDS LÄN
RAA:s FORNMINNESINVENTERING 1989-90 
INOM DE NORDLIGA LÄNSDELARNA
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Fig 1. Kartan visar antalen av ett 15-tal frekventa fomminnestyper inom de 30 socknarna i de 
norra länsdelama. Förkortningar: stå=stenåldersboplats, jä=jämframställningsplats, 
gf=gravfält, R=runsten, fb=fomborg, öby=öde by- eller gårdstomt, få=fomåker, ska=skans, 
gru=gruvhål, hy=hyttplats, ha=hammare, da=äldre fördämningsvall, ku=kalkugnsruin, 
kb=kalkbrott, tjä=tjärdal, ok=offerkast, ä=block/häll m sen älvkvamskult. Jfr. satellitbilden 
fig. 7. Kartsammanställning L. Löthman 1991. Kartunderlag: LMV/Liberkartor och SCB 
1985: Atlas över rikets indelningar. Publiceras efter medgivande av LMV 1992.
The number of 15 frequent types of ancient monuments in thirty parishes in the north parts of 
the County of Västmanland.
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Storlågtekniskjämframställning

Av den äldre, lågtekniska järnframställningen har t.o.m. 1990 registrerats totalt 362 
anläggningar och slaggförekomster på 102 platser, varav merparten i Västerfämebo 
(247/34), därnäst Harbo (23/11), Nora (16/15) och Skinnskatteberg (30/6). Längs en 
12 km lång sträcka av Långheden i Västerfämebo framkom 1989 minst ett hundratal 
flacka ”slaggvarpsvallar” (se fig. 3 och bidrag av I-M. Pettersson i denna bok). I anslut
ning finns enstaka små kolningsgropar eller ibland oregelbundna kolbottnar, möjligen 
efter liggmilor, längst i norr mot Folkämagränsen ett par större områden med små kolnings
gropar. Skinnskattebergsområdet (41/10) har därmed konkurrens av detta centralområde 
men även av de fyra socknarna i Våla härad i nordöst (45/32), där bl.a. Harbo har ett 
20-tal bevarade slaggvarp. Dessa är, till skillnad från Långheden- och Röda Jorden
områdenas, lokaliserade till småblockig morän i bygden i sydvästra kanten av sjön 
Tämnarens forna strandlinje. Slaggvarpen i Våla härad kan sägas utgöra en förbindel
selänk mellan de på lågteknisk järnframställning rika bygderna i Gästrikland och 
avnämarområdet Mälardalen (jfr. Jensen 1987).

Fig 2. Till de rikare stenåldersboplatserna som nyregistrerats under revideringen hör Åsboda- och 
Ålboplatsema (RAÄ nr 70 och 87 samt 103, Västerlövsta socken), båda belägna på åsmark norr 
om och på något högre nivåer än Nyskottet, d.v.s. 55-60 m.ö.h. Bilden visar Alboplatsen i västra 
kanten av den långsmala fjärd som Örsundaåns övre dalgång förr utgjorde söder om Heby. Foto 
L. Löthman 1990. The dwelling-site at Al in the upper valley of the River Örsundaån, the richest 
of 43 Stone Age settlements in Västerlövsta parish.
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Fig 3. En av flera grupper om totalt 12 ”slaggvarpsvallar” väster om Järnberget (!) i nordöstra 
delen av Västerfämebo (RAÄ nr 251). Varje varp innehåller i regel två grunda gropar efter 
dubbla blästerugnar. Ett sådant beses här av finska arkeologer. Foto L. Löthman 1990.
One oftwelwe slag heaps situated to the west of " Järnberget” (!) in the northeast part of the 
Västeifärneho parish. Every slag heap has two hollows, probably remains of double bloomery 
furnaces.

Hyttor och hammare

Länsområdet uppvisar en både funktions- och tidsmässigt mycket differentierad bild av 
olika anläggningar inom de nu totalt 160 registrerade hyttplatsema, av vilka 4/5 åter
finns längs ett bälte från Skinnskatteberg i väst (29, varav flera kopparhyttor, utförligt 
behandlade av Englund 1989), Västanfors-Fagersta (22), Norberg (38), Karbenning 
(24) och Västervåla (19). Utöver de hittills äldsta kända högmedeltida hyttorna i 
Karbenning har vid revideringsinventeringen framkommit flera av liknande ålderdom
liga typ, vilka ej finns omnämnda i historiska källor, främst i Fagersta, Karbenning, 
Norberg och Västervåla. Intressanta är även uppgifterna i Riksarkivets samling Bergs
bruk, Vol. 22 om Sala gruva 1539 (Granström 1940) om ett 25-tal små gårdssilverhyttor 
i Salabygden, vilka förbjöds av Gustav Vasa. Här omtalas även fogden Olof Jonssons 
senare uppsamling av silverblyet från dessa hyttor. Troligen är det här fråga om enkla 
smältugnar av okänd teknik, som ej lämnat andra spår än spridd slagg, varför endast ett 
10-tal kunnat lokaliseras vid inventeringen.

1982 R-markerades för första gången fyra hammarplatser selektivt i den på sådana 
rika Fellingsbro socken. 1989 R-markerades generellt ett 60-tal, i stort följande samma



Fig 4. Den vårdade och skyltade mulltimmerhyttan med lämningar efter hammare, kolhus, 
rostgrop, slaggvarp m.m. vid Landfors, en av de 24 nu kända hyttorna i Karbennings socken 
(RAÄ nr 45). Foto L. Löthman 1989.
The Landfors foundry, the best preserved of 24 in Karbenning parish.

stråk som hyttorna men något nedströms i ådalgångama, tätast i Gunnilbo (10), 
Karbenning (12), Norberg (9) och Västervåla (8). Bland bruken kan nämnas Högfors 
och Ängelsberg samt Bjurfors, vars mässingsverk beskrevs redan av Linné 1734.

Av äldre fördämningsvallar har förtecknats ett 75-tal, varav nära hälften ingår i Sala 
gruvas och hyttas vattensystem om totalt ett 60-tal dammsjöar, vilka enligt uppgift lär ha 
givit en total effekt av endast 39 hästkrafter d.v.s. som den första Volkswagenbilmotoms.

Talrika gruvhål

Om de nu behandlade kategorierna ofta kan vara svårrekognoserade, är inventeringen 
av alla talrika gruvhål vanligen ännu mera tidsödande. Mycken möda ligger bakom 
uppspaning, inmätning och beskrivning av de 1 625 nu registrerade gruvhålen med even
tuella kringanläggningar (skrotstenshögar, grunder, vandringar etc.). Enstaka 
gruvsymboler på geologiska kartan kan i verkligheten svälla ut till 10 gruvhål. Magne
tisk malm och farliga stupkanter försvårar inläggning och grovdatering (fig. 5). I regel 
har bl.a. R-markering av övergivna gruvområden varit sparsam och endast om vissa 
kriterier uppfylls (äldre belägg, förekomst av äldre brytningsmetoder och äldre anlägg-
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Fig 5. Gruvinventering är oftast tidsödande och ibland riskabel. Här kartläggs ett av Skinn- 
skattebergs 464 gruvhål. Foto L. Löthman 1989.
One of the numerous mines in the parish of Skinnskatteberg.

260 Talrika stenålder sboplatser...



Fig 6. Skansen, strategiskt belägen vid den gamla gästrikevägen, nuvarande riksväg 67, 3 km 
söder om Tämsjö (RAÄ nr 63, Nora socken), är 75 x 60 m och har vallgrav och ännu skönjbar 
yttre ränna efter trolig palissad. Bilden visar det sydöstra hörnet. Foto L. Löthman 1990.
The unique earthworks on the Enköping esker between Heby and Gysinge.

ningar etc.), generellt ej om gruvan ligger under utmål. Huvuddelen gruvhål redovisas 
m.a.o. med upplysningstext eller namn på den tryckta kartan.

Mycket täta områden är Norberg (534), Skinnskatteberg (464) och Fagersta (372), 
därnäst Salabygden med över 200 gruvhål. I detta sammanhang bör även mineralbrotten 
tas upp d.v.s. främst kalk- och kvartsbrott. Av sådana har noterats 63, merparten i Fager
sta (8), Huddunge (19) och Sala (29). Av de 58 kalkugnsruinema återfinns de flesta i 
Huddunge (25), Västerlövsta (10) och Kila (9). Att döma av utbredningen av tjärdalar 
har den nordöstra länsdelen varit ett centrum för produktion av tjära med 95 % av länets 
148 nu förtecknade tjärdalar, varav främst i Västerlövsta (34), Nora (26), Vittinge (24), 
Möklinta (20) och Enåker (17). Troligen har här rekognoseringen av tjärdalar i de öv
riga nordliga skogssocknarna i länet hämmats av arbetet med alla gruvor och hyttor. 
Tjärdalarna är f.ö. av den konventionella uppsvenska typen, hästskoformade med flack, 
trattform i g mittgrop och omgivande ringvall med avtappningsränna. Av 
tegelugnslämningar har antecknats ett 20-tal.
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Övriga lämningar

Med större inslag av skogsarealerna i socknarna ökar även andra kulturlämningar, t.ex. 
50-talet fångstgropar för varg, 20-talet offerkast, 25-talet trefaldighetskällor och 30- 
talet platser med sen älvkvarnskult, oftast naturliga gropar i block eller hällar, i vilka 
offrats för att få välgång eller bota sjukdom. Det senare är även fallet vid de ytterst 
enstaka nu kvarstående s.k. tandvärkstallarna och ”vålbundna” träden. Av 
kommunikationslämningar har noterats 280 st, varav huvuddelen utgörs av milstolpar 
(ca 180) och ett 75-tal av väghållningsstenar samt 13 av hålvägar och 10 av stenbroar. 
Vägbundna och en gång sannolikt bevakande den strategiskt viktiga gästrikevägen längs 
Enköpingsåsen mot norr, är även de båda unika rektangulära skansarna mellan Heby 
och Tämsjö (RAÄ 55, Västerlövsta socken och RAÄ 63, Nora socken fig. 6).

Ett varierat randområde

På satellitbilden (fig. 7) har större och mindre koncentrationer av de två mest frekventa 
nyregistrerade fomlämningskategoriema stenåldersboplatser (S resp. s) och lågtekniska 
jämframställningsplatser (B resp. b) markerats ungefärligt, dessutom för orientering 5 
medeltidsstäder och några klassiska stenåldersboplatser. Högst påtaglig är de ca 300 
boplatsernas lokalisering till vattenbundna lägen i främst de tre östligaste, bredare och 
mera uppodlade övre dalgångarna kring Svartån, Sagån och Örsundaån. Överensstäm
melsen med tidigare kända lösfynd (Ekholm 1915, Olsson 1917 och Löfstrand 1965- 
66) är tämligen god. Från trindyxomas klassiska kärnområde, Krylboområdet, i Väst
manland representerat främst av Västerfämebo, Karbenning och Möklinta med utlö- 
pare till Hebyområdet på Upplandssidan, alla på nivåer mellan 50 och 90 m.ö.h., följer 
sedan i takt med upprepade strandförskjutningar en långt utdragen kolonisationsprocess 
nedströms mot sydost. Längs de vikande vattenlinjerna i de dåvarande långsmala, 
småflikiga fjärdarna, av vilka nu återstår blott slingrande ådalgångar, togs i anspråk 
ständigt nya, ofta åsbundna boplatslägen av växlande varaktighet ända ned till 
senneolitiska nivåer på 36-40 m.ö.h., där delvis anslutande till bronsåldersstråken 
(Löthman 1981, Jensen 1989 och Nordström 1992), som m.a.o. har en god bakgrund av 
stenåldersboplatser och i sig utgör en stabil plattform för den mäktiga jämålderszonen 
längs Mälaren.

I samma kolonisationsstråk som under stenåldern men mera utspritt i och kring 
ådalgångama uppträder de nu totalt drygt hundratalet registrerade platserna med låg
teknisk järnframställning. Den största koncentrationen i norra Västerfämebo med troli
gen över 200 järnugnar fördelade på drygt 100 slaggvarp på 34 platser, pekar på en 
mycket omfattande och - att döma av hittills gjorda l4C-prover - också långvarig (Pet
tersson 1993, jfr även Wedberg 1984 och Eriksson 1987) överskottsproduktion med 
bästa tänkbara utförselväg längs Badelundaåsen, jämfört med de mera svårforcerade, 
forsrika åarna ned till den foma föregångaren till centralorten i Västeråsbygden. Den
nas stora betydelse, avspeglad i ett av Mälardalens tätaste fomlämningsbestånd, grun
dar sig sannolikt till väsentlig del på denna äldsta järnhantering.
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Fig 7. På satellitbilden har större till mindre koncentrationer av de 1989-90 två mest frekventa 
nyregistrerade förhistoriska fomlämningskategoriema stenåldersboplatser (S-s) och lågtekniska 
jämframställningsplatser (B-b) ungefärligt markerats, dessutom för orientering fem medeltida 
städer: Arboga, Köping, Västerås, Enköping och Uppsala samt fem klassiska boplatser: 
Dalkarlstorp, Äs, Fågelbacken, Nyskottet och Aloppe. S-markeringama visar den ställvis goda 
bakgrund av stenålder som U-länsområdet och Fjärdhundralands rika Mälarzoner av brons- och 
järnålder har, den stora koncentrationen av B-markeringar i nordöstra Västerfämebo visar den 
äldre järnhanteringens stora betydelse för centralorten Västerås forntida föregångare. Satellitbild 
juli 1975 av Landsat. Publiceras efter medgivande från Lantmäteriverket 1982.
A satellite photograph with concentrations of Stone Age settlements (S-s) and bloomery iron 
working sites (B-b). The letter indicates the presence of a solid Stone Age base for the rich 
Lake Mälarenzone with its numerous remains and monuments from the Bronze and the Iron 
Age. The remarkable concentration of iron-working sites along the Badelunda esker in the 
northeast part of Västerfämebo parish is evidence of the great importance of prehistoric iron 
production for the former central place of Västerås.
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Det är också rimligt att antaga att återkolonisationen uppströms ådalgångama inom 
länsområdet, indikerad av 50-talet vanligen små gravfält, flest inom Harbo (10), Nora 
och Västerlövsta (båda 7), och spridda enstaka gravar samt 7 fomborgar och 20-talet 
runstenar under stora delar av järnåldern i många fall styrs just av en stigande efterfrå
gan på järn i Mälardalen. Denna ökar ytterligare under medeltiden och brytningen inrik
tas då på bergmalm och smältning i små hyttor. De tämligen vanliga ortnamnen med 
efterleder på -bo, -berg, -benning, -hytta och -hammar i länets bergslagsdel visar på en 
jämförelsevis sen etablering påbörjad under medeltid och avslutad under början av nya 
tiden. Här påträffades även 1989 merparten av de 90 ödelagda by- och gårdstomterna 
(Fagersta (23) samt Gunnil bo och Skinnskatteberg (båda 8)) samt huvuddelen av de 75 
fomåkrama.

För övrigt karakteriseras den historiska bebyggelsen i norra länsdelen av främst 
små byar i fråga om mantal men med en oväntat hög frekvens av geometriskt regle
rade bytomter samt en klar dominans av ängsareal, 3-5 ggr större än åkerarealen, 
vilket tyder på en hög animalieproduktion (Sporrong 1985, s. 177-185). Vidare kan i 
regionaladministrativt hänseende pekas på den naturgeografiskt betingade dominan
sen av långsmala och mot norr "öppna hundaren” i Västmanland, vilket tyder på fort
satt kolonisation av ödemarken (Hyenstrand 1973, s. 91 ff.).

Slutligen uppvisar ej länets bergslagsdel en lika klar trappstegsvis zonering med från 
norr till söder gruvor, hyttor, hammare och bruk som i centrala Västmanland (Löthman 
1985, s. 35). Norbergs bergslag uppvisar t.ex. äldre strukturer med gmvor, hyttor och 
hammare blandade både rumsligt och tidsmässigt (projektet Atlas över Bergslagen, un
derlagsmaterial 1992). Av lokaliseringsfaktorer bakom den ”högtekniska” järnhanteringen 
är malmen och i stort vattenkraften givna, tillgången på arbetskraft och kapital växlande. 
Vad man uppenbarligen hade svårare att bemästra var bränsleförsörjningen. Genom stora 
delar av denna epok är det just skogstillgången som bestämmer var hyttor och hammare 
kan och får anläggas längs vattendragen, trots att i vissa fall orimligt långa transportvä
gar uppstår. Jakten på träkol till allt högre kostnader långt utanför produktionsområdet 
slutar till sist i den stora ”bruksdöden” efter 1850 (Eriksson 1955). Skogens historia är 
m.a.o. starkt förknippad med järnhanteringens i Bergslagen!

Statistiska kommentarer

I tabellen över de 29 nu berörda socknarna redovisas även totalsummorna för de 10 socknarna 
i NÖ länsdelen, som påbörjades 1979-81. Av tabellen framgår att antalet registrerade lokaler 
ökat med ca 300 % till 4913 (sp X och XII) trots att besparingar skärpt rekognoseringstakten 
till i realiteten 2,0-2,5 km2. Socknar med särskilt många registrerade lokaler är Västerfämebo 
(492), Norberg (390), Nora (339), Västerlövsta (323), Skinnskatteberg (309) och Västanfors- 
Fagersta (301).

Det totala antalet R-markerade fomlämningar är 2 775 på 1 425 platser (IX). 1 520 fom- 
lämningar på 539 platser (Illd+IV inkl. huvuddelen sannolikt förhistoriska lågtekniska jäm- 
framställningsplatser) härrör från förhistorisk tid, vilket innebär ökningar med 72 % resp. 
248 %, medan 1 255 på 886 platser härrör från historisk tid, huvuddelen nyregistrerade (V-
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Vila). Med enbart upplysningsskrifter har utsatts 761 platser (Vllb+VIIIa) och med enbart 
namn 607 (Vlllb).

Totalt uppgick alla de i någon form på ekonomiska kartan redovisade lokalerna till 2 793 
(Illd - Vlllb), d.v.s. närmare 60 % av fomminnesregistrets totala innehåll (X). Socknar i de 
norra länsdelama med särskilt högt antal fomlämningar (IX) är Västerfämebo (469), Nora 
(241), Västerlövsta (212) och Barbo (210).

Summan av antalet R-markerade lokaler samt lokaler med enbart upplysningstext eller namn 
kan sägas utgöra ett mått på ett kartblads allmänna kulturminnesinnehåll. RAÄ:s fornminnes
inventering har fortsatt avisera detta genom kodsatta fommanus för digitaliserad R-insättning 
på den nya ekonomiska kartan. Ett för de norra länsdelama särskilt högt kulturminnesinnehåll 
har följande ”gamla” ekonomiska kartblad: Norberg (95), Sala (74), Barbo (55), Fagersta 
(53), Bjursjön (51), Vittinge (48), B råfors, Norrby och Sala stn (alla 43) samt Buddunge, 
Kallmora och Saladamm (alla 42). Medeltalet, knappt 20 per blad, är betydligt lägre än i den 
täta mälarzonen 1988 (52), där 20-talet blad översteg 100! De sex tätaste Gulakart-blocken är 
Sala (220), Norberg (215), Beby (193), Fagersta (189), Karbenning (168) och Buddunge 
(166).

Många kulturhistoriskt intressanta ortnamn

Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering har föreslagit ca 780 ortnamn för insättning 
på den nya ekonomiska kartan, varav 128 på fasta fomlämningar eller deras miljöer, 230 på 
sentida bebyggelselämningar, 118 på gruvor och 303 på olika naturföreteelser med namn och 
tradition. Närmare 300 är nyaviserade. Speciellt namntäta blad är Broddbo (12 varav 10 nya), 
Gull smyra (20 - 8), Barbo (14-6), Kumla (18 - 13), Norrby (24 - 9), Ransta (17 - 10) och 
Saladamm (16-9). Namnrika Gula kartblad är Ransta (69 - 36) och Sala (71-31). Medelta
let per ”gammalt” ekonomiskt kartblad är 5, varav 2 nya och för Gula kartan 29, varav 11 nya. 
Socknar med särskilt många aviserade namnlokaler är Nora (89), Skinnskatteberg (68), Norrby 
(58), Vittinge (55), Möklinta (48) och Fagersta (42).

Personal

Nyinventeringen av Västmanlands län har genom Lantmäteriverkets utgivningstakt för den 
reviderade Ekonomiska kartan omspänt 8 säsonger under perioden 1979-1990. Som plats
ledare har tjänstgjort främst L-E. Englund, Ö. Bermodsson, L. Z. Larsson, L. Löthman, E. 
Karlsson och I-M. Pettersson, i mindre omfattning C. Bertilsson, U. Bertilsson, M. Fahlander, 
R. Jensen, B. Johansen och A. Persson. Som inventerare och praktikanter har deltagit: U. 
Ahlström 1980, L. Amréus 1989, T. Andersson 1980,1. Björkerling 1988, E. Bolander 1989- 
90, S-G. Broström 1988, M. Burström 1988, L. Bäck 1986 och 1988, L. Ekdahl 1979, S. Elgh 
1989, E. Essen 1988, L. Evanni 1988, J-B. Fallgren 1988-89, B-M. Franzén 1986 och 1988, 
T. Frembäck 1986, B. Gardell 1988-90, K. Gustavsson 1988-90, K. Bäringe 1988, K. Ihrestam
1988, M. Jacobson 1988-89, E. Kretz 1988, A. Kritz 1989-90, C. Larsson 1980, P. Lekberg
1989, B. Lindów 1989, K. Linnér 1988, P. Lundgren 1986, B. Lundmark 1979, O. Löthman 
1982,1988-90, K-G. Måhl 1982,0. Nilsson 1981 och 1988, S. Rentzhog 1988-89, L. Rubens-
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son 1988-90, M. Sund 1988,1. Svangren 1980, P. Sydstrand 1990, M. Syliner 1988, V. Thaung 
1988-90, A. Ulfhielm 1989, A. Vestbo 1988, P. Vikstrand 1988-89, V. Wedberg 1988-89, B. 
Wredenmark 1980, 1988-89, T. Zachrisson 1986 och 1988, E. Åhman 1988-89, S. Åhman 
1989 och C. Ömeklint 1988.

Anställningstiden för inventerama har varierat mellan 1 och 6 månader och inventerings
takten har växlat mellan 1,1 km2 per anställningsdag i mälarzonen till 1,6 km2 i bergslags- 
delen, d.v.s. i praktiken 1,6-2,3 km2 per arbetsdag.

Summary
The 1989-1990 survey included 154 Economic Map sheets comprising 30 parishes in 
the northern parts of V ästmanland County along the upper parts of the rivers Hedströmmen, 
Kolbäcksån, Svartån, Sagån, Örsundaån and Tämnarån and the lower part of the river 
Dalälven.

The total number of registrered sites increased by 300 % reaching a total of 4,913. 
The number of registered ancient monuments is presently 2,775,1,520 of which date to 
the prehistoric period.

Three hundred Stone Age settlements have thus far been registered. From the Iron Age 
there are 100 sites with remains of primitive/low-technical iron-melting, 160 ruins of 
blast-furnaces and hammers along with 1,600 mines from the historic period.

The upper parts of the river Svartån and the esker Badelundaåsen, especially in 
Västerfämebo parish are the richest areas including 90 Stone Age settlements and 35 
sites with more than 200 remains of low-technical iron production, all of great importance 
for the former district of Västerås and, conversely, for the establishment of the mining 
area ”Norbergs bergslag” (cf Pettersson in this work).
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Resultat av den åren 1989 -1990 reviderade fornminnesinventeringen 
inom Västmanlands läns (U län) norra delar

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

X Enåker 11/3 0/0 0/0 11/3 2/2 2/2 9/8 0/0 11/11 5/5 43/32 16/11
X Fagersta-Vf 0/0 0/0 0/0 0/0 8/8 13/13 61/46 1/1 15/14 13/13 258/95 128/38

Fläckebo 20/10 2/2 2/2 24/14 2/2 6/5 13/12 2/2 8/8 2/2 m 6/6
Gunnilbo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 8/8 63/18 0/0 3/3 0/0 3/2 8/8
Haraker 3/2 0/0 vi 4/3 2/2 6/5 2/2 vi 2/2 - - 2/2

X Harbo 161/40 1/0 3/0 165/40 0/0 7/7 23/13 7/6 8/8 3/3 13/13 20/20
Hed 0/0 0/0 0/0 0/0 7/7 2/2 23/17 2/2 0/0 vi 3/3 18/17

X Huddunge 24/9 1/1 3/0 28/10 15/15 4/2 3/3 3/3 9/8 2/2 68/52 14/13
X Karbenning vi 0/0 0/0 m 32/32 1/1 61/47 3/3 15/15 4/4 10/4 4/2
X Kila 17/6 1/1 0/0 18/7 12/12 1/1 24/13 11/10 10/10 6/5 17/16 25/19

Kolsva 5/3 0/0 0/0 5/3 9/9 0/0 2/2 0/0 4/3 0/0 0/0 vi
Kumla 22/14 0/0 0/0 22/14 3/3 0/0 i/i vi 6/6 1/1 5/4 34/33

X Möklinta 52/4 2/2 vi 55/7 17/17 4/4 25/25 2/2 15/15 6/6 66/60 41/40
X Nora 171/11 vi vt 173/13 7/7 6/6 32/25 4/4 19/19 9/9 41/38 80/80

Norberg 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 6/5 53/52 2/2 22/21 15/15 81/81 31/31
X Norrby 16/3 0/0 0/0 16/3 7/7 2/2 vi 3/3 5/5 5/5 25/24 56/52

Ramnäs 16/6 - 1/1 17/7 8/8 vi 11/8 6/6 4/4 4/4 vi 9/9
Romfartuna 3/2 0/0 0/0 3/2 vi m vi i/i 2/2 vi 0/0 m

X Sala landsf 0/0 1/1 0/0 vi 6/6 8/2 17/13 5/5 8/8 vi 68/36 23/23
X Sala stad 0/0 0/0 0/0 0/0 2/2 159/2 42/37 1/1 6/6 10/10 73/50 35/29

Sevalla 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Skinnskatteberg 0/0 0/0 0/0 0/0 2/2 5/5 79/29 3/2 2/2 1/1 25/13 57/27

X Tärna 9/2 0/0 1/1 10/3 vi o/ö 2/2 i/i 4/4 0/0 3/3 12/12
X Vittinge 46/7 4/3 2/2 52/12 16/16 5/5 9/9 2/2 8/8 1/1 36/33 47/46
X Västerfämebo 67/5 1/1 0/0 68/6 90/80 - 264/46 24/19 23/23 7/7 14/13 25/24
X Västerlövsta 115/17 3/3 4/1 122/21 43/40 6/6 19/14 vi 21/21 2/2 55/53 27/27
X Västervåla 26/4 0/0 0/0 26/4 4/4 m 68/34 20/14 10/10 0/0 18/18 3/3

Västra Skedvi 0/0 0/0 0/0 0/0 2/2 vi 15/7 0/0 0/0 vi 0/0 7/4
X Östervåla 89/23 3/3 1/1 93/27 0/0 12/10 6/6 5/5 18/18 4/4 15/13 29/29

Summa 1989-1990
inkl 1979-1981: 874/172 20/18 20/11 914/201 296/285 267/97 929/491 111/97 258/254 104/103 942/658 759/607

1980 (4 sr) 353/88 156/100 86/56 595/213 0/0 5/5 2/1 0/0 0/0 6/6 0/0 9/9
1982 (5 sr) 200/48 2/2 6/6 208/53 4/4 4/4 9/9 vi 2/2 11/11 6/6 132/129
1986 (10 sr) 837/121 10/6 22/16 869/138 0/0 8/8 77/36 i/i 4/4 8/6 267/70 177/45
1988 (45 sr) 14935/ 1107/ 1412/ 17454/ 32/28 90/71 589/ 18/18 129/ 96/95 40/40 364/

2731 720 837 4288 223 125 357

Hela länet 17199/ 1295/ 1546/ 20040/ 332/ 374/ 1606/ 131/ 393/ 225/ 955/ 1441/
3160 846 926 4893 317 185 760 117 385 221 774 1147

I: Fullständighet inom socken; x = hela socknen, blankt = del av socknen.
II: Socken i klartext, från rubriken eventuellt avvikande 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 eller ospecificerad tid med begränsning och R på ek. kartan; 

a = byggnadslämningar, b = övriga.
VI: Fomlämningar från historisk eller ospecificerad tid utan markerad begränsning och med (R) på 

ek. kartan.
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IX X XI % XII %

a b c a b c

35/26 125 11/3 0/0 0 37 88 238

98/82 301 0/0 0/0 0 39 262 672

55/43 107 9/5 15 167 23 84 365

74/29 63 0/0 0/0 0 13 50 385

17/15 23 1/1 3 300 7 16 229

210/74 218 175/32 9/15 5/47 77 141 183

34/28 122 0/0 0 0 17 105 618

62/41 163 29/11 -in -4 39 124 318

113/99 197 vi 0 0 62 135 218

76/53 184 2/2 16 800 29 155 534

20/17 37 4/2 vi 25 7 30 429

33/25 100 10/7 12/7 120 36 64 178

118/70 246 52/5 3/2 6 46 200 433

241/74 339 178/12 8/12 5 119 220 185

83/82 390 0/0 0 0 82 308 376

34/21 214 18/3 -2 -11 62 152 245

47/34 95 13/3 4/4 31 21 74 352

9/8 21 0/0 3 0 7 14 200

45/35 161 vi 0/0 0 31 130 419

210/48 207 0/0 0/0 0 67 140 209

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

91/40 142 0/0 0/0 0 31 111 358

18/11 73 0/0 0/0 0 53 20 38

92/52 225 50/8 2/4 4 43 182 423

469/174 492 87/6 -19 -22 68 424 624

212/103 323 121/24 1/-3 1 59 264 448

129/67 123 24/3 2/1 8 48 75 352

18/10 25 0/0 0/0 0 5 20 400

134/66 197 100/26 -7/1 -7 75 122 163

2775/1425 4913 886/155 28/46 3/30 1203 3710 308

602/219 317 269/91 326 121 130 187 143

228/73 473 254/47 -46/6 -18/13 138 335 243

959/187 448 792/112 77/26 10/23 189 259 137

18312/ 6506 14028/ 3426 25 3438 3068 89

4753 2615

22875/ 12657 16229/ 3811/ 24% 5098 7559 148

6657 3020 1873 62%

VH: 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 el. (R) på ek. kartan; (=IIId + IV + Va +Vb + 
VI + Vila).

X: Totalt antal antecknade lokaler.
XI: = Uld i förstagångsinventeringen; a = summa, b = avvikelse i antal (- markeras), 

c = avvikelse i %.
XII: = X i förstagångsinventeringen; a = summa, b = avvikelse i antal, c = avvikelse i %.
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Arkeologiska undersökningar utförda under 1989

Uppgifter till årets katalog har inlämnats av följande institutioner:

Ajtte Svenskt Fjäll- och samemuseum, Jokkmokk
Arkeometallurgiska institutet AMI
Arkeologikonsult AB
Blekinge läns museum
Bohusläns museum
Dalamas museum
Eskilstuna museer
Gotlands fomsal
Göteborgs arkeologiska museum
Göteborgs historiska museum
Hallands länsmuseer
Jönköpings läns museum
Kalmar läns museum
Kristianstads läns museum
Lunds universitet, arkeologiska institutionen
Länsmuseet i Gävleborgs län

Länsmuseet i Västernorrland, Murberget 
Lödöse Museum 
Malmö Museer 
Norrbottens museum
Riksantikvarieämbetet, Fdn, RAGU, UV Mitt, UV
Syd, UV Uppsala, UV Väst
Sigtuna museer, uppdragsverksamheten
Silvermuseet
Skaraborgs länsmuseum
Skövde museum
Smålands museum
Stockholms Stadsmuseum
Stockholms läns museum, Länsmuseibyrån
Umeå universitet, arkeologiska institutionen
Västerbottens museum
Västmanlands läns museum
Östergötlands länsmuseum
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Blekinge

Augerums sn, Vedeby 2:3,
RAÄ UV Syd 
Robert B Nagmér

En arkeologisk utredning utfördes med anledning 
av husbyggnation. Det undersökta området utgjor
des av stenig, siltig morän och var övervuxet med 
skog. Området är beläget i en fornlämningsrik trakt, 
med ett flertal registrerade rösen och stensättningar. 
Ca 40 m norr om det planerade exploateringsområ
det ligger RAÄ 48, bestående av resta stenar.

Med grävmaskin upptogs tre schakt på exploate- 
ringsytans nordöstra del. Schakten var tomma på så
väl anläggningar som fynd. Däremot påträffades, i 
samband med röjningen av ytan, ett tidigare ej re
gistrerat röse, ca 16 m i diameter och ca 1 m högt. 
Roset var byggt av 0,2-0,6 m stora stenar. I anlägg
ningens södra hälft fanns ett 7-8 m långt och ca 1,1 
m brett schakt. Det utgjorde med största säkerhet 
rester av en raserad hällkista. Minst en av sidohäl- 
lama låg in situ. För en mer ingående dokumentation 
av rosets och hällkistans konstruktion krävs en fort
satt undersökning av anläggningen.

Fynd: -
Datering: Senneolitikum(?)

Elleholms sn, Elleholm 43:1, fornlämning 12
Blekinge läns museum 
Karl-Axel Björkquist

En förundersökning utfördes med anledning av väg
bygge inom medeltidsstaden Elleholm. I ett sök- 
schakt påträffades ett flerskiktat, 0,55 m mäktigt kul
turlager, som avsatts under sen medeltid och nyare 
tid.

Fynd: Slaktavfall, svartgods och yngre rödgods. 
Datering: Senmedeltid och nyare tid.

Förkärla sn, Förkärla 1:1 m.fl.
Blekinge läns museum 
Karl-Axel Björkquist

I anslutning till ett röseområde sydväst om Förkär
la kyrka kontrollerades upptagandet av ett skogsdi- 
ke inom ett moränfyllt bergbäcken. Inga kulturspår 
iakttogs.

Ca 50 m sydväst om RAÄ 31 och 32 uppmärk
sammades ett stenfattigt område, ca 1 ha stort. Sten- 
röjt i samband med forntida bebyggelse!?). Röj- 
ningsrösen saknas.

Fynd: - 
Datering: -

Förkärla sn, Vambåsa 1:4,
RAÄ UV Syd 
Bengt Söderberg

En arkeologisk utredning, som följdes av en under
sökning, utfördes med anledning av planerad grus
takt. Det drygt 6 ha stora täktområdet ligger perifert 
i Vambåsabygden, vilken är rik på fomlämningar. En 
permanent bosättning antas ha funnits här sedan äld
re bronsålder. Norr om området finns ett registrerat 
gravfält, Treklasen, beläget på åskrönet.

Det undersökta området var beläget på den södra 
delen av en grusås. Vid en tidigare undersökning 
konstaterades anläggningar i form av härdar och 
stolphål, vilka daterades till stenålder. Då området 
var skogbevuxet och delvis otillgängligt krävdes en 
kompletterande utredning, för att klarlägga boplat
sernas omfång.

Vid utredningen maskingrävdes tre sökschakt, om 
sammanlagt ca 100 m, ner till steril botten, som ut
gjordes av grusig morän. Tre härdar rensades härvid 
fram. Resultaten medförde att undersökningsytorna 
i nästa etapp fick justeras något.

Vid den följande undersökningen utvaldes två 
områden för intensivundersökning. I norr banades ca 
800 m2 av och spridda förhistoriska anläggningar 
framkom, i form av flacka härdar samt stolphål. I sö
der banades en yta om ca 1 000 m2 av. Här framkom 
härdar, kokgropar och stolphål.

Längst i söder banades ca 500 m2 av i form av 
sökschakt. Två härdar framkom härvid. Här karte
rades även ett komplex med 15 röjningsrösen, be
lägna på en flack sydvästsluttning.

Steril botten bestod genomgående av grov, block- 
ig morän. Några mindre ytor, där anläggningarna var 
koncentrerade, föreföll ha rensats från sten. Längst 
i söder, invid röjningsrösena, visade ett något tjock
are matjordslager att odling ägt rum.

Endast ett fåtal daterande fynd framkom. Båda 
boplatserna, men främst den i norr, gav intryck av att 
vara av tämligen kortvarig natur. Keramikskärvor 
daterar den södra boplatsen till yngre bronsålder, 
medan den norra sannolikt var äldre. Anläggningar
nas karaktär talade här för en datering till stenålder.

Inga fynd eller anläggningar framkom i direkt an
slutning till röjningsrösena.

De undersökta boplatslämningama och rösekom- 
plexet i Vambåsamon representerar troligen expan
siva skeden i historien, då mark tagits i anspråk i 
marginalområden till en rik bygd.

Fynd: Keramikskärvor.
Datering: Stenålder!?), yngre bronsålder.

Karlshamn, Kastellet, fornlämning 6
Blekinge läns museum 
Karl-Axel Björkquist

På grund av ras och rasrisk nedtogs fyra partier av 
Karlshamns kastells murar till fast grund och omla-
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des därefter. Ett par av de kalvade partierna var i mo
dem tid omlagda med bl.a. betongförstärkningar. I 
tenalj E:s vänstra flank påträffades ett inre murliv 
från 1675, vilken möjligen dolts vid en breddning av 
muren 1803.

Fynd: -
Datering: 1675-1864.

Karlskrona, kv Urmakaren
Blekinge läns museum 
Karl-Axel Björkquist

Vid en schaktkontroll konstaterades att kulturlager 
saknades i större delen av kvarteret. Inom tomt 67 
gick berget i dagen. Kulturlager kunde endast ses i 
gatulivet mot Stenbergsgrändens östra del.

Under sentida krossgrus påträffades ett 18 cm 
mäktigt brandlager, troligen från 1790 års brand. 
Därunder följde ca 40 cm kulturlager med bl.a. slakt
avfall och trärester samt blåvit fajans. Inga fynd till
varatogs.

Fynd: -
Datering: 1680-1790.

Kristianopels sn, Kristianopel, fornlämning 206
Blekinge läns museum 
Thomas Persson

En antikvarisk kontroll utfördes i samband med led- 
ningsgrävning inom det foma stadsområdet i Kris
tianopel.

Vid schaktningen påträffades, omedelbart under 
grastorven, ett 0,1-0,15 m mäktigt kulturlager med 
kraftig inblandning av tegel och kulturrester. Lagret 
var i sin helhet omrört i samband med odling. Inga 
fynd tillvaratogs. Längs det ca 100 m långa schak
tet dokumenterades lagerföljden på var femte meter.

Fynd: - 
Datering: -

Lösens sn, fornlämning 26
Blekinge läns museum 
Karl-Axel Björkquist

RAÄ 26, en hällristningslokal, har rengjorts och 
imålats. Lokalen omfattar ca 14 m2 med skeppsbil- 
der, fotsulor och skålgropar (ca 25 figurer och 40 
skålgropar).

Ett par tidigare okända figurer har tillkommit, 
bl.a. skepp.

Fynd: -
Datering: Bronsålder.

Lösens sn, Lyckeby 49:1,4:13 m.fl., fornlämning 9
RAÄ UV Syd
Bengt Söderberg, Lasse Wallin

En arkeologisk utredning utfördes med anledning av 
att kommunen avsåg att dra ledningar samt anlägga 
gator till ett planerat bostadsområde. Området är be
läget i en fornlämningsrik trakt, med ett flertal regi
strerade rösen och stensättningar. Inom det planera
de exploateringsområdet ligger RAÄ 9 (rest av ett 
röse). Det drygt 10 ha stora området, som idag be
står av betesmark, skog och kalt berg i norr, erbju
der skyddade söderlägen, väl lämpade för bosättning 
under förhistorisk tid.

Undersökningen koncentrerades till två söder
sluttningar, där schakt med varierande bredd drogs. 
På ett låglänt, strandnära område, med fina förut
sättningar för stenåldersbosättning, handgrävdes en 
1 m2 stor yta. Undergrunden utgjordes av ett tunt la
ger blockig morän och mjäla.

Inga fynd som talar för förhistorisk bosättning på
träffades i området. Förhistoriska boplatser bör sna
rare sökas i närmare anslutning till de omgivande 
Bengtsaviken och Torpaviken, utanför exploate
ringsområdet.

Den registrerade fomlämningen, RAÄ 9, är belä
gen på en delvis övertorvad välvning av berget, 10 
m väster om en stengärdsgård. En stenpackning, 
som från början kan ha varit rund och haft en dia
meter på 6,5 m, kunde konstateras under det tunna 
grästorvslagret. Packningen var synlig i ett mindre 
parti i anläggningens sydöstra del och bestod där av 
0,1-0,2 m stora stenar. I söder saknades stenpack
ning, men där fanns istället en 9 m lång rad av av 
0,5-1 m stora stenar, orienterad i öst-väst. Likaså 
saknades stenpackning i ett mindre parti i den nord
östra delen av anläggningen, där berget gick i dagen.
I anläggningens mitt finns en ungefär cirkulär sten
samling av 0,3-0,5 m stora, oregelbundet placerade 
stenar, som kan vara en rest av ett ursprungligt käm- 
röse eller en större stenpackning. I den centrala sten
samlingen växte enbuskar.

Den 9 m långa stenraden i anläggningens södra 
del hade skador som föreföll sentida. Sten bör ock
så ha tagits till uppförandet av stengärdsgården i ös
ter. Anläggningen ritades och fotograferades.

Fynd:- 
Datering: -

Nättraby sn, Kärrtorp 1:3,
RAÄ UV Syd 
Bengt Söderberg

En arkeologisk utredning föranleddes av en projek
terad golfbana inom ett 73 ha stort område, beläget 
ca 2 km nordost om Nättraby.

Trakten utmed Nättraån i väster är fomlämnings- 
rik, med registrerade boplatser och gravar från för
historisk tid. Den planerade golfbanan sträcker sig
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över ett långsmalt område, vilket i nordväst avgrän
sas av Niklastorpsgölen. Nordost om denna finns 
lämpliga lägen för stenåldersboplatser och fynd av 
slagen flinta samt en slipsten har registrerats. Detta 
parti, som förr delvis odlats, består idag mestadels av 
skog och hyggen.

Gölen avvattnas av en bäck, som rinner i sydost
lig riktning genom exploateringsområdet. Bäcken 
flyter, omkring 500 m från gölen, samman med en 
norr ifrån kommande bäck och har tidigare danat 
sammanhängande sankmarksområden i dalgångens 
mitt. Sandiga platåer på ömse sidor om dalgången 
erbjuder lämpliga boplatslägen. I dag är bäckarna till 
största delen rörlagda och marken uppodlad.

Efter inventering koncentrerades utredningen till 
fyra platser med gynnsamma topografiska förutsätt
ningar, där totalt 600 löpmeter schakt grävdes.

Nordost om Niklastorpsgölen framkom två härd
rester på gammal odlingsmark, ungefär där slip- 
stensfyndet var markerat. Söder om denna plats, där 
fynd av flintavslag gjorts, påträffades inga boplats
rester. Skogsbruket har slitit hårt på terrängen i det
ta parti.

Strax söder om Niklastorpsgården framkom en 
härd på en sandig platå, i en östsluttning mot bäck
en (fosfatprover togs). Ca 150 m söder om denna 
plats, på andra sidan dalgången, undersöktes en snar
lik sandig platå.På ett begränsat område framkom tre 
härdar och två stolphål. Några smärre samman
hängande ytor banades av, men inga ytterligare an
läggningar framkom. Fosfatprover togs även på det
ta parti.

Sammanfattningsvis kan sägas, att anläggningar
nas spridning talade för att området, bebyggelsehis- 
toriskt sett, utgjort ett marginalområde. Boplatsres- 
tema i dalgången bör sättas i samband med de sli
pade bergartsyxor som framkommit vid jordbruks
arbete i området. Yxorna, som kan dateras till 
stenålderns slutskede, förvaras på Kärrtorpsgården.

Fynd: - 
Datering: -

Nättraby sn, Nättraby 5:1,
RAÄ UV Syd
Robert B Nagmér, Bengt Söderberg

En arkeologisk utredning utfördes med anledning av 
husbyggnation och planerad ny vägsträckning. Trak
ten är rik på fomlämningar, både boplatser och gra
var finns registrerade.

Nättraby är dessutom känt som hamn för bonde- 
seglation. Jordarten i området består av siltig, stenig 
morän och lera.

Inför husbyggnationen upptogs fem schakt med 
grävmaskin. Tre var belägna på exploateringsytans 
norra hälft och två i den sydvästra delen.

Den för vägbygge aktuella ytan utgjordes av öst
delen av en markerad kulle. Vid provgrävning kon

staterades att berget gick i dagen på största delen av 
denna. Endast ett tunt matjordsskikt täckte krönet, 
där ett sökschakt togs upp.

I samtliga schakt saknades såväl anläggningar 
som fynd.

Fynd:- 
Datering: -

Ramdala sn, fornlämning 63
Blekinge läns museum 
Karl-Axel Björkquist

RAÄ 63, en hällristningslokal, har rengjorts och 
imålats. Lokalen omfattar ca 7 m2 med skeppsbilder, 
fotsulor och skålgropar (ca 8 figurer och 13 skål
gropar).

Fynd:-
Datering: Bronsålder.

Ronneby, kv Bror och Carl, fornlämning 214
RAÄ UV Syd 
Stefan Kriig

En undersökning föranleddes av planerad byggna
tion. De båda kvarteren är belägna i den västra de
len av Ronnebys medeltida stadsområde och grän
sar i väster mot Ronnebyån. Det medeltida torget låg 
nordost om kv Bror.

Öster om kv Bror ligger kv Ernst, vars sydvästra 
del har undersökts. Där påträffades bebyggelseläm
ningar från 1300-talet och framåt. Fynd av lerbott- 
nar visar att verksamhet som kan knytas till det ti
digmedeltida sillfisket har bedrivits inom området.

Kv Bror: Området visade sig vara mycket stört av 
källamedgrävningar, avloppsledningar m m. En ca 
85 m2 stor yta maskingrävdes från nuvarande mark
nivå, ca 3,5 m.ö.h. och ner till steril bottensand på ca 
1,5 m.ö.h. Tre, i bottensanden nedgrävda, avfalls- 
gropar påträffades. Två av groparna kan genom fynd 
dateras till 1300-talet. En grop var av senare datum, 
förmodligen från 1500-1600-talen. I övrigt kunde 
inga spår av bebyggelse konstateras.

Kv Carl: Det aktuella området låg i sluttningen ner 
mot Ronnebyån. En ca 145 m2 stor yta maskin
grävdes ner till fyndförande lager. På ett djup av 
0,3-0,8 m påträffades bottensanden. Ovan denna 
fanns ett tunt fyndförande lager samt rester av en ler- 
botten. Spritt över ytan påträffades, i bottensanden, 
enstaka skärvor av förhistorisk keramik, som grovt 
kan dateras till järnålder. Inga spår av bebyggelse 
kunde konstateras.

Under åren 1864—1906 bedrev ett krukmakeri sin 
verksamhet i kv Bror. Vid undersökningen påträffa
des två avfallsgropar tillhörande krukmakeriet och 
en stor mängd felbränd keramik och kakel tillvara
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togs. Även brännstöd, under- och mellanlägg, som 
använts under själva bränningen, ingår i fyndmate
rialet.

Avfallsgropama i kv Carl bör sättas i samband 
med den påträffade bebyggelsen i kv Emst. På 
grund av de omfattande källamedgrävningama m.m, 
inom området, var det omöjligt att fastställa den 
eventuella medeltida bebyggelsens utsträckning i kv 
Carl.

Avsaknaden av kulturlager samt de fåtaliga fynden 
i kv Bror innebär att området under medeltiden mes
tadels legat för fäfot. Fynd av förhistorisk keramik ty
der däremot på att man under äldre tider uppskattat 
områdets läge i sluttningen ner mot Ronnebyån.

Fynd: Kv Bror: Två mynt, föremål av Cu-legering 
och järn, keramik (yngre svartgods, äldre och yng
re rödgods, stengods). Kv Carl: Keramik (äldre 
svartgods, yngre rödgods, stengods), kakel, slagg. 
Datering: Kv Bror: 1300-1600-talen, kv Carl: järn
ålder-nutid.

Sölvesborg, Slottet 764
Blekinge läns museum 
Karl-Axel Björkquist

En förundersökning utfördes med anledning av pla
nerad grustäkt. Inom ett 45 x 30 m stort område 
fanns ett 0,2 m tjockt kulturlager med härdar. Slagen 
flinta påträffades sporadiskt inom en 200 x 60 m stor 
yta, orienterad i nordost-sydväst.

Fynd: Kärnor, oretuscherade avslag och redskap av 
flinta.
Datering: Mesoliticum.

Sölvesborg, stg 717, fornlämning 35
Blekinge läns museum 
Karl-Axel Björkquist

En förundersökning utfördes på en plats med sten 
och brunn, som enligt tradition förknippas med lo
kalhelgonet S:t Enewald (första gången omnämnd 
1405). Platsen hade täckts över vid markarbeten och 
stenen borttagits. Länsstyrelsen begärde därför en 
undersökning av området. 1 uppdraget ingick även 
en lokalisering av den på 1650-talet nämnda S Eni- 
bals Alte Kirche.

S:t Enewalds sten återfördes till ursprungligt läge 
och brunnen avtäcktes, men grävdes ej i botten. Mot 
öster begränsas området av grundvalen till en sten
mur, intill vilken fem danska och svenska mynt från 
1600-talet samt en paternosterparia påträffades. Mu
ren återkom väster om den industrijämväg som skär 
området. Framför allt i anslutning till murens insida 
låg rasering av medeltida karaktär.

Fynd: Mynt, pärla.
Datering: 1400-tal och nyare tid.

Sölvesborg, Sölve 2:31, fornlämning 38
Blekinge läns museum 
Karl-Axel Björkquist

En förundersökning utfördes med anledning av pla
nerad grustäkt. Vid avbaning framkom två härdres
ter, 0,5-1,25 m stora. Ytskiktet var kringplöjt och 
inget kulturlager påträffades.

Fynd: -
Datering: Förhistorisk tid.

Sölvesborg, Sölve 5:49,
RAÄ UV Syd 
Robert B Nagmér

En arkeologisk utredning, som utfördes med anled
ning av planerad husbyggnation, berörde den södra 
delen av en tidigare okänd boplats. Jordarten består 
av sand och silt. I anslutning till området finns flera 
boplatser från stenåldern registrerade.

Med grävmaskin avschaktades en ca 360 m2 stor 
yta. I fastighetens norra hälft påträffades ett tjugotal 
anläggningar, bestående av härdar och härdgropar. 
Samtliga anläggningar var fyllda med skörbränd sten 
och sotig sand. I fyra av härdarna tillvaratogs kol. 

Inga daterande fynd påträffades.

Fynd: Kol.
Datering: Yngre bronsålder)?)

Sölvesborg, väg E66 (fastlandsalternativet),
RAÄ UV Syd 
Lasse Wallin

En arkeologisk utredning, i form av inventering, ut
fördes med anledning av ändring av planerad sträck
ning av väg E66 vid Sölvesborg.

Den nu aktuella sträckningen går söder om den ti
digare planerade, men avvikelsen är som mest 240 m. 
Den nya sträckningens östra del går genom samma 
potentiella boplatsområde som den tidigare - ett 
höjdområde/sluttning strax öster om väg 521.

I den västra delen av den nya sträckningen berörs 
två flacka sluttningspartier, belägna mellan branta
re sluttningar och med platåliknande läge. Båda des
sa får rubriceras som boplatslägen, lämpliga framför 
allt för jägar-/samlargrupper.

Fynd:-
Datering: Förhistorisk tid

Torhamns sn, fornlämningarna 18 och 20
Blekinge läns museum 
Karl-Axel Björkquist

Två lokaler med hällristningar har rengjorts och imå- 
lats.
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RAÄ 18 omfattar ca 30 m2 med skeppsbilder, 
djur, fotsula och skålgropar (ca 20 figurer och 70 
skålgropar). Ett par skepp har tillkommit.

RAÄ 20 omfattar ca 10 m2 med skeppsbilder, fot
spår och skålgropar (ca 19 figurer och 11 skålgro- 
par).

Fynd: -
Datering: Bronsålder.

Torhamns sn, Inlängan 1
Blekinge läns museum 
Karl-Axel Björkquist

På grund av skador som uppstått vid matjordstäkt 
undersöktes en hustomtning tillhörande säsongsbo
sättning och bestående av en närmast kvadratisk vall 
av 0,4—1,0 m stora stenar i delvis dubbelt lag. An
läggningen låg i ett 0,2 m tjockt skärvstenslager, som 
genom keramikfynd kan dateras till vikingatid. 
Tomtningens absoluta datering erhölls ej, men tor
de ansluta till skärvstenslagrets.

Fynd: Keramik, fibulafragment, flinta, däggdjurs- 
och fågelben, skärvsten.
Datering: Vikingatid.

Bohuslän

Björlanda sn, Fågelvik 3:7, fornlämning 279
Göteborgs arkeologiska museum 
UlfRagnesten

Med anledning av husbyggnation genomfördes en 
förundersökning, som senare följdes av en slutun
dersökning. Området för undersökningarna var en 
sydsluttning, begränsad av berg i norr. Sluttningen är 
sedan början av seklet känd som en stenåldersbo- 
plats (RAÄ 279).

På tomten, som endast utgör en del av boplatsen, 
upptogs åtta provgropar. I de fyra lägst belägna gro
parna, som låg ca 20 m.ö.h., påträffades keramik, 
skörbränd sten och relativt stora mängder flintav
slag.

Vid slutundersökningen avbanades ett ca 40 m2 
stort område på tomtens lägre parti, beläget 20-21 
m.ö.h. 1 avbaningsytan sågs inga konstruktioner. 
Åtta meterrutor fingrävdes, från avbaningsytan ned 
till den senglaciala leran, eller i vissa fall ned till en 
grov strandklapper. Rikligt med slagen flinta, främst 
avslag, fanns från avbaningsytan och 30 cm ned. 
Dessutom påträffades ett tiotal tvärpilspetsar, en 
kniv samt kärnor och skrapor. Dessa fynd kan, till
sammans med flertalet keramikskärvor, dateras till 
neolitikum.

Huvudsakligen under de neolitiska fynden fanns 
mesolitiska fynd. Dessa bestod av svallade flintav
slag samt tre kämyxor. Vid avbaningen påträffades 
även en lihultyxa.

Till boplatsen hör även andra mesolitiska fynd, 
som ytplockats vid andra tillfällen, såsom skivyxor, 
kämyxor, trindyxa samt ytterligare en lihyltyxa. På 
intilliggande tomter mot väster ligger återstående del 
av boplatsen kvar oundersökt.

Fynd: Flintavslag, kniv, kärnor, skrapor, tvärpil
spetsar, olika typer av yxor samt keramik och skör
bränd sten.
Datering: Mesolitisk-neolitisk tid.

Björlanda sn, Lilleby 2:6 (Östra Änghagen), forn
lämning 274
Göteborgs arkeologiska museum 
Ulf Ragnesten

Med anledning av planerad bostadsbebyggelse ut
fördes en undersökning av en stenåldersboplats 
(RAÄ 274). Undersökningen föregicks av en förun
dersökning år 1988.

Undersökningen gick till så att 18 meterrutor 
grävdes på olika nivåer av boplatsen. Markstruktur 
och fyndmängd varierade betydligt på de olika ni
våerna. Meterrutorna lades tätare på det fyndrikaste 
området. Där framkom huvudsakligen ett flintmate
rial som härrörde från Sandamakulturen. Bland fyn
den finns flera lancettmikroliter, koniska spånkämor 
och avslag med retusch.

En trolig handtagskärna samt flera regelbundna 
mikrospån kan eventuellt tyda på att även Lihult- 
kulturen var representerad på boplatsen.

Vid undersökningen påträffades ingen keramik 
och inte heller några konstruktioner.

En stor del av flintfynden från de undre jordlag
ren var svallade, vilket bl.a. förklaras av att boplat
sen ligger under nivån för den postglaciala trans- 
gressionens maximum.

Fynd: Ett rikligt avslagsmaterial. Flintan var till stor 
del svallad.
Datering: Mesolitisk tid.

Björlanda sn, Låssby 3:88, fornlämning 297
Göteborgs arkeologiska museum 
Ulf Ragnesten

Med anledning av uppförande av en enfamiljsvilla 
utfördes en förundersökning. Tomten är belägen på 
en stenåldersboplats. På boplatsen har tidigare på
träffats ett flertal fynd, bl.a. skivskrapor, kärnor, 
spån, knivar, borr, tväreggade pilspetsar och tånge- 
pilspetsar. Man har även hittat keramik och fragment 
av slipade yxor av flinta och bergart.

Vid förundersökningen handgrävdes åtta provgro
par, 0,5 x 0,5 x 0,5 m stora. Provgropama visade en
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lagerstruktur som utgjordes av ca 25 cm humusblan- 
dad sand under grastorven. I sanden fanns enstaka 
slagna flintor och skörbrända stenar. Under sanden 
fanns steril mo/mjäla. I provgroparna påträffades 
slagna flintor, bl.a. en kärna samt avslag och övrig 
flinta. Dessa fynd är otillräckliga för en datering. Ti
digare funna fynd torde dock huvudsakligen härrö
ra från neolitikum.

Delar av boplatsen kvarligger oundersökta.

Fynd: Enstaka slagna flintor och skörbrända stenar. 
Datering: Mesolitisk-sennolitisk tid.

Brastads sn, Tuntorp 11:1, fornlämning 82
RAÄ UV Väst 
Eva Schalter Ahrberg

Med anledning av en detaljplan för husbyggnation 
genomfördes en förundersökning, på RAA 82, och en 
arkeologisk utredning för att utröna förekomsten av 
eventuella fomlämningar inom planområdet i övrigt.

Inom RAÄ 82 drogs nio schakt, mellan 4 och 16 
m långa - sammanlagd längd 70 m. En härd påträf
fades. För övrigt fanns i ploglagret ett fåtal avslag 
och annan flinta, samt föremål från nyare tid. I om
rådet utanför RAÄ 82 grävdes 11 provgropar för 
hand. Enstaka avslag och annan slagen flinta på
träffades, däremot inga anläggningar eller kulturla
ger. På alla bergknallar i området fanns spår efter 
stenbrytning, på flera ställen var den utsprängda ste
nen upplagd i rösen, eller använd som fyllnadssten 
i stigar som korsade dagbrott. Inga ovan mark syn
liga fomlämningar påträffades inom området.

Fynd: - 
Datering: -

Bro sn, Röe 1:1, fornlämning 195
RAÄ UV Väst, Bohusläns museum 
Eva Schalter Ahrberg

Större delen av en boplats (RAÄ 195) hade skadats 
vid anläggandet av en skogsbilväg samt vid avba- 
ning av matjord för husbehov. Matjorden låg i en 
långsträckt dumphög mitt i åkern, på orörd markyta. 
Eftersom boplatsen inte var införd på den ekono
miska kartan kände inte markägaren till dess exi
stens. En amatörarkeolog anmälde skadan till Bo
husläns museum, som tillsammans med represen
tanter från länsstyrelsen och UV Väst samt markä
garen besiktigade skadorna. Det beslöts att skadade 
anläggningar skulle undersökas och att ytterligare 
skador på fomlämningen skulle förhindras. Åtgär
derna bekostades av RAÄ och utfördes av UV Väst 
och Bohusläns museum i samarbete.

Boplatsen är belägen i en nordöstsluttning i en 
igenväxande åkerlycka. Omedelbart öster därom, i 
nedkanten av sluttningen, ligger en liten myr. I bör
jan av seklet låg ett litet torp, Dammen, i nordändan

av åkerlyckan. Boplatsen överlagrar en postglacial 
skalbank.

En större skalbanksformation finns några hundra 
meter sydväst om platsen, där skalgrustäkt bedrivs 
och har bedrivits i generationer.

Vid undersökningen koncentrerades arbetet på att 
rensa, undersöka och dokumentera den långa profil 
som framkommit vid anläggandet av skogsbilvägen. 
Därefter skulle jordmassor fyllas på för att minska 
rasrisken.

På en sträcka av 7-10 m fanns ett 0,2-0,4 m tjockt 
mörkbrunt/svart kulturlager med rikliga fynd av sla
gen flinta och slagen bergart. I kulturlagrets södra 
del fanns en ca 1 m2 stor kökkenmödding med ost
ronskal, strandsniglar (Litorina) och blåmusselskal. 
I möddingen fanns också ett stort antal välbevarade 
benrester av fisk, fågel, däggdjur, och eventuellt ock
så två fragment av människa. I dumphögarna åter
fanns en människotand med spår av starkt slitage 
och en pryl gjord av en svintand.

I profilens norra del vilade ett bmnt sandigt fyndfö
rande lager (stratigrafiskt sett över kulturlagret) direkt 
på skalbanken. Även här fanns rikligt med benrester.

Vid en första genomgång av ett jordprov från kök- 
kenmöddingen, framkom ett hundratal små fiskko
tor från torsk, plattfisk, sill och makrill (preliminä
ra artbestämningar).

År 1843 gjordes ett fynd av skelettdelar av män
niska i en skalbank på Röe. Delar av fyndet skall 
fortfarande finnas på anatomiska institutionen i 
Lund. Fyndet går under benämningen Stångenäs- 
fyndet eller Stångenäskraniema. Det är oklart om det 
gjordes i den stora skalbanken söder om boplatsen 
eller i den mindre, som ligger under den nu under
sökta boplatsen. Enligt en skiss i Göteborgs arkeo
logiska museums arkiv, gjord av Johan Alin på 
1930-talet, är fyndet gjort invid åkerlyckan Dam
men, och lokalbefolkningen påvisade en gammal 
täkt, bara några meter från grävningen, som varan
de platsen för skelettfynden.

Utgrävningarna kommer att fortsätta.

Fynd: -
Datering: Mesolitikum.

Foss sn, Hensbacka 2:1, fornlämning 244
Bohusläns museum 
Hans Kindgren

En förundersökning utfördes med anledning av hus
byggnation. På den för huset avsedda ytan, syd bo
platsen, påträffades inga spår efter förhistorisk akti
vitet i de nio provgropar, 0,5 x 0,5 m stora, som gräv
des. På ytan i nordost sållades den jord som grävts 
upp ur åtta stolphål, ca 0,8 m i diameter och 1 m dju
pa. Här påträffades endast några enstaka bitar slagen 
flinta.

Fynd: Slagen flinta.
Datering: Mesolitikum/neolitikum.
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Herrestads sn, Misteröd 1:18,1:19, Herrestad 3:2 
m.fl., fornlämningarna 37,38,196
Bohusläns museum 
Karl-Göran Sjögren

Med anledning av planerad villabebyggelse i Mis- 
terödsdalen utfördes en arkeologisk utredning, följd 
av en förundersökning. Två stenåldersboplatser 
(RAÄ 37, 196) samt en hög och en stensättning 
(RAÄ 38:1, 38:2) var kända sedan tidigare. Vid ut
redningen påträffades ytterligare en stenåldersbo- 
plats samt sex fyndplatser för flinta.

Förundersökningen omfattade tre lokaler:
RAÄ 37: stenåldersboplats? Platsen utgörs av en 

västsluttande, delvis sank och lerig, före detta åker. 
Enstaka fynd av slagen flinta framkom tillsammans 
med glaserat rödgods och ett danskt mynt, troligen 
från 1500-1600-tal.

Fyndplats 2: stenåldersboplats. Platsen lokalise
rades vid utredningen. Genom sökschakt och prov
gropar påvisades kulturlager samt anläggningar i 
form av härdar och mörkfärgningar, eventuellt rän
nor. Fynden bestod av flinta och keramik, varibland 
en snöromerad tidig neolitisk trattbägarskärva.

Fyndplats 3 + 4: fyndplats för flinta. Platserna lo
kaliserades vid utredningen. Sökschakt och prov
gropar grävdes. Endast få fynd av slagen flinta gjor
des. Även recenta fynd framkom. Matjorden var av
banad på en del av ytan. Omedelbart norr om fynd
plats 4 påträffades en hög. Denna var rund, ca 8 m i 
diameter och 0,5 m hög, med kantränna i öst-väst
lig riktning.

Fynd: Slagen flinta, keramik samt recent material. 
Datering: Tidig neolitikum (en lokal), mesoliti- 
kum-bronsålder (två lokaler).

Kareby sn, Bollestad 12:4,3:1
RAÄ UV Väst 
Gundela Lindman

Med anledning av en planerad golfbana genomför
des en utredning i syfte att utröna eventuell före
komst av ytterligare fomlämningar utöver de redan 
kända i området. Därvid lokaliserades fyra boplats
lämningar, en stensättning samt en hällristning, be
stående av en slingrande, ormliknande figur.

Fynd: - 
Datering: -

Ljungs sn, Anfasteröd 1:138, fornlämning 132
RAÄ UV Väst 
Karin Ullberg-Loh

En förundersökning utfördes med anledning av ny
byggnation. Boplatsområdet, beläget i och runt en

åker, undersöktes med handgrävda provgropar och 
ett maskingrävt schakt. Groparna upptogs dels i 
åkern, dels utanför. Ett flintavslag framkom i en 
grop, som låg utanför det planerade bostadsområdet.

I det maskingrävda schaktet, längs ena kanten av 
exploateringsområdet, fanns spår av ett kulturlager. 
Förmodligen sträcker sig kulturlagret in under vägen 
och upp i slänten på andra sidan. Kulturlagret kun
de ej dateras då varken fynd eller härdrester påträf
fades.

Då det parti som kulturlagret låg i var planerat 
som grönområde och inga ingrepp här kommer att 
ske behöver området ej undersökas ytterligare.

Fynd: - 
Datering: -

Ljungs sn, Anfasteröd 2:1, fornlämning 44
RAÄ UV Väst 
Karin Ullberg-Loh

På grund av de rön som gjordes vid en undersökning 
1988 bestämdes att ytterligare en undersökning 
skulle genomföras under 1989, för att klarare kun
na belysa boplatsernas olika bebyggelsestrukturer 
tidsmässigt och geografiskt.

Undersökningen kom att omfatta tre punkter:
1. Ett under 1988 nyupptäckt kulturlager med ar

tefakter från sandamatid. 2. Ett kraftigt kulturlager 
innehållande lihultmaterial. 3. En yta med rik före
komst av diabasavslag.

1. Detta område grävdes helt för hand i rutor på 4 
m vardera. I profilväggen fanns upp till tre centi
metertjocka kulturlager med ett flintmaterial som 
kan hänföras till sandamatid. Boplatsytan var inte 
stor. Den kunde begränsas åt samtliga håll utom ett, 
där den går utanför exploateringsområdet. Platsen är 
överlagrad. Kol kunde insamlas ur samtliga kultur
lager.

2. Kulturlagret togs fram med maskin, varefter ett 
antal mtor, 4 m stora, grävdes för hand i 1-2 skikt 
till botten. Rent geologiskt kan sägas att ytan vilade 
på samma gms som överlagrade sandamadelen. 
Detta visar att kulturlagret är yngre. Det till lihulttid 
entydiga stenmaterialet och frånvaron av indicier på 
överlagring tyder på att kulturlagret bildats någon 
gång efter Pg-max. Prover togs för pollen- och ved- 
artsanalyser.

3. Denna punkt gick inte att åtgärda då avverk- 
ningsmaskiner kört sönder platsen till oigenkänn
lighet. Vid avbaning och schaktgrävning framkom i 
områdets sydvästra del ytterligare ett kulturlager. 
Troligen rör det sig om nedflutna partier från den 
högre belägna lihultboplatsen. Stenmaterialet ver
kade mera blandat och inte lika rikhaltigt som på 
krönet.

Fynd: - 
Datering: -
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Långelanda sn, Svanesund
RAÄ UV Väst 
Anna-Lena Gerdin

En förundersökning utfördes på grund av planerad 
byggnation i Svanesunds centrum.

Skålgropar i grupper upptäcktes på två uppstick
ande bergknallar, omgivna av igenlagd åkermark. 
Bergytorna rensades helt, varvid flera skålgropar och 
ett par fotsulor upptäcktes. Området omkring och 
mellan hällarna undersöktes med maskin, dock utan 
att ytterligare fynd gjordes. På en bergknalle precis 
utanför exploateringsområdet finns den första kända 
skeppsristningen på Orust, också denna nyupptäckt.

Fynd: -
Datering: Yngre bronsålder.

Marstrand, Kyrkogatan
RAÄ UV Väst 
Viktor Svedberg

En antikvarisk kontroll utfördes i samband med om
läggning av vatten och avlopp i Kyrkogatan, mellan 
Västra Återvändsgatan och Varvsgatan. Av schaktets 
totala längd, 75 m, utfördes kontroll på 50 m i söder. 
I den norra delen gick berget i dagen eller låg strax 
under markytan.

I söder fanns ca 0,6-1 m tjocka kulturlager, som 
nedtill innehöll rikligt med gödsel och träflis och 
upptill var starkt sandblandade. Ca 20 m upp från 
Västra Återvändsgatan framkom en kajkista som vi
sade var strandlinjen gått på 1600-talet. Kajkistans 
topp låg på +0,80 m. Ca 39 m upp från Västra Åter
vändsgatan framkom lämningar av ett förmodat 
hus, i form av en syllstock och ett fragmentariskt trä
golv, daterat till 1600-talet. I kulturlagrets undre de
lar, i anslutning till kajkistan och huset, påträffades 
en del rödgods och kritpipor som ligger till grund för 
dateringen.

Fynd: Rödgods, kritpipor.
Datering: 1600-1700-tal.

Morlanda sn, Glimsås 1:162, fornlämning 59
RAÄ UV Väst 
Bengt Nordqvist

En förundersökning, som följdes av en slutunder
sökning, utfördes på grund av planerad husbyggna
tion. Boplatsen har varit känd sedan den s.k. göte- 
borgsinventeringen på 1920-talet.

Vid förundersökningen påträffades kulturlager 
och avfallsgropar över hela området. Fynd framkom 
både i provgropama och i de maskingrävda schak
ten och utgjordes av: skivyxa, skrapa, spånborr, 
gropomerad keramik, spån och avslag. Lokalen fö
reföll rymma förhållandevis välbevarade lämningar 
från mesolitikum och neolitikum.

Vid slutundersökningen avbanades ett ca 700 m2 
stort område, beläget i en nordsluttning. I sluttning
ens terrasserade del påträffades enstaka avfallsgro
par och härdar. Inom ett 70 m2 stort kulturlager fö
rekom ett undre skikt med mellanneolitiska flintfö- 
remål (mikrosticklar, flintavslag, spån, kärnor m m). 
Ovanför detta skikt förekom ett upp till 0,2 m tjockt 
kulturlager innehållande omerad trattbägarkeramik 
(period MN I, II), flintyxor, bergartsyxor, flintskra
por och enstaka tvärpilar. Över hela det undre parti
et fanns spridda förekomster av mesolitiska flintfö
remål (mikroliter) samt enstaka omerade trattbä- 
garskärvor. En mindre koncentration av jämålders- 
keramik förekom också.

I sluttningens övre parti framkom två härdar, en
staka flintavslag och krukskärvor. På det mellanlig
gande partiet fanns endast slagen flinta.

Fynd: Flintföremål (avslag, kärnor, mikrosticklar, 
spån, yxor m.m.), bergartsyxor, omerad trattbägar
keramik, jämålderskeramik.
Datering: Mellanneolitikum, järnålder.

Norums sn, Kyrkogården 2:1
Bohusläns museum 
Marianne Karlsson Lönn

Vid en arkeologisk undersökning i samband med ut
vidgning av Norums kyrkogård påträffades skör
bränd sten, kol- och mörkfärgningar i områdets 
västra del. Inom området fanns rester av en boplats 
samt, ett stycke avsides, en förmodad härdbotten. 
Boplatsytan innehöll bl.a. kulturlager och ett stolp- 
hål samt ett fyndmaterial bestående av kol, flinta, 
bränd lera och lerklining. I den förmodade härd
bottnen fanns kol och skörbränd sten. I dess ome
delbara närhet påträffades en bit keramik av yngre 
rödgodstyp. En datering på gmndval av fyndmate
rialet är inte möjlig. Kol kommer att skickas för l4C- 
datering.

Fynd: Kol, flinta, bränd lera, lerklining, keramik. 
Datering: -

Norums sn, Lusseröd 1:4
RAÄ UV Väst 
Gundela Lindman

I samband med schaktningsarbeten för en mindre 
tillfartsväg till E6:an påträffades ett område med fem 
kokgropar. Fyndet anmäldes av Vägverkets perso
nal. Groparna var belägna på en liten plan avsats mot 
sydväst, nära en bäckravin i den västra kanten av ett 
bergsområde. Den största kokgropen var 1,6 m i dia
meter och de övriga var 0,7-1,2 m.

Fynd: -
Datering: -
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Rönnängs och Stenkyrka snr, Rönnäng, Bäckevik, 
Hålan, Mölnebo
Bohusläns museum 
Hans Kindgren

En utredning företogs med anledning av planlägg
ning för bebyggelse inom ett ca 1,5 km2 stort områ
de på Tjöms sydspets. Terrängen är en typisk sprick- 
dalsterräng med kala berg, djupa branta dalgångar 
och uppodlade ler- och sandslätter.

Den byråmässiga delen av utredningen omfattade 
genomgång av litteratur, arkivmaterial och föremål 
på Göteborgs arkeologiska museum och Bohusläns 
museum. Vid fal tinventeringen kontrollerades åkrar, 
vägar etc. Där inga naturliga skärningar fanns gräv
des sonderingsgropar.

Inom området fanns 14 bo-/fyndplatser registre
rade, däribland de för västsvensk tidigmesolitikum 
så betydelsefulla Tåsskärrslokalema. Åtta av de da- 
terbara platserna tillhör tidigmesolitikum (ca 
8300-5500 f.Kr. okal. 14C-år), en tillhör senmesoli- 
tikum (ca 5500-3000 f.Kr.), två neolitikum och en 
järnålder. Av dessa är två blandade - tidigmesoliti
kum och neolitikum.

Vid utredningen påträffades ytterligare 23 lokaler. 
Åtta kan dateras genom fynd - tre tidigmesolitiska, 
tre senmesolitiska, en neolitisk och en blandad ti- 
dig-senmesolitikum.

Sammantaget utgör området en väl sammanhållen 
ytterskärgårdsmiljö från mesolitisk tid.

Fynd: -
Datering: Tidigmesolitikum-jämålder.

Skee sn, Ånneröd 2:3,2:5,2:6,2:8 m.fl., fornläm- 
ningarna 42,45, 627
Bohusläns museum 
Karl-Göran Sjögren

Med anledning av husbyggnation utfördes en ar
keologisk utredning. I området var en stenåldersbo- 
plats (RAÄ 45) och hällristningar (RAÄ 627:1-2) 
kända sedan tidigare. Den klassiska Ånnerödsbo- 
platsen (RAÄ 42) ligger i områdets västra kant.

RAÄ 42 sträcker sig endast på ett mindre parti in 
på planområdet.

RAÄ 45 kunde lokaliseras till en före detta åker, 
längre åt väster än den av RAÄ angivna. Någon sä
ker begränsning kunde dock inte göras.

RAÄ 627:1. Omedelbart söder om ristningen 
framkom ett sot- och kolhaltigt lager som kan tyda 
på ceremoniella aktiviteter. Ca 40 m öster om RAÄ 
627 påträffades tre stensättningar(?), eventuellt sen
tida lämningar. Mellan dessa och ristningarna fanns 
en hålväg, synlig på en 40-50 m lång sträcka. Sen
tida bebyggelselämningar (ett torp) kunde även lo
kaliseras i äldre kartmaterial.

Fynd: -
Datering: Mellanneolitikum, bronsålder, nyare tid.

Spekeröds sn, Kännestorp, Bräcketorp
RAÄ UV Väst 
Roger Nyqvist

Vid en arkeologisk utredning för planerad golfbana, 
i området kring Anråse å, inventerades och prov- 
grävdes ett ca 100 ha stort område.

Fem områden med boplatsindikationer påträffa
des. I ett av dessa framkom en härd, och i ett annat 
påträffades dels stenkonstruktioner, dels en eventu
ell kokgrop. Samtliga områden är typiska rent topo
grafiskt för denna del av Bohuslän. Förundersök
ningar bör göras om de framkomna områdena berörs 
av markarbeten vid anläggandet av golfbanan.

Fynd: Keramik, bränd lera, brända ben, bränd flin
ta, flintavslag, harts(?)
Datering: Neolitikum, järnålder.

Stenkyrka sn, Sibräcka 2:9, fornlämning 145
Bohusläns museum 
Hans Kindgren

Med anledning av planerad exploatering för indu
stribyggnation utfördes en förundersökning av en re
gistrerad fornlämning.

Fyndplatsen var markerad som ett ca 50 x 30 m 
stort område vid fastighetens östra gräns. Provgro
par grävdes på de delar av tomten som var aktuella 
för exploatering och som inte utgjordes av kalt berg 
eller sumpmark.

Över stora delar av den undersökta ytan påträffa
des slagen flinta (144 artefakter), som till ca 40 pro
cent var svallad. Då marken består av lera som ej kan 
ha svallat artefaktema måste dessa härröra från nå
gon annan plats. Inom ett ca 30x25 m stort område 
påträffades en delvis överlagrad koncentration av 
osvallad flinta, jämte enstaka kol, i ett mörkfärgat la
ger. Inget daterande material påträffades, men vissa 
indikationer (flintteknik) tyder på äldre stenålder, 
vilket också skulle stämma med boplatsens höjd 
över havet.

Fynd: Flintartefakter och enstaka kol.
Datering: Stenålder.

Säve sn, Brunstorp 1:2,1:4, 2:16,2:30,3:2,3:3,
3:4, 4:1, 4:4, fornlämning 86
Göteborgs arkeologiska museum 
Ulf Ragnesten

Med anledning av planerad bostadsbebyggelse ut
fördes en arkeologisk utredning, samt förundersök
tes RAÄ 86. Området är beläget i den del av Säve 
som har många järnåldersgravfält. Genom äldre 
lantmäterikartor från mitten av 1700-talet är det känt 
att B runstorps by legat inom området.

Utredningens fältarbete bestod av inventering 
och provgrävning. Med hjälp av traktorgrävare upp-
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togs 40 provschakt, i de områden där den nya be
byggelsen skulle läggas. I ett av schakten i den väst
ra delen av byn påträffades en skärvstenssamling, 
som syntes vara omkring 2 x 2 m och bestod av ett 
lager sten. I ytan av stensamlingen fanns förhistorisk 
keramik och slagen flinta. Platsen är belägen ca 10 
m över havet och såvida den låg vid den forntida 
stranden bör den vara från äldre bronsålder, men kan 
också vara något yngre. I provschaktet fanns inga 
andra bebyggelselämningar.

RAÄ 86 utgjordes av en osäker hög och en sten- 
sättningsliknande lämning, som låg omedelbart väs
ter om ett litet bergsområde i Brunstorps by, ca 500 
m nordväst om Säve station.

Vid förundersökningen maskingrävdes ett schakt 
tvärs över den osäkra högen, samt två schakt i kan
ten av högen. Schakten visade att högen inte var nå
gon fomlämning utan utgjordes av lera som dumpats 
på ett bergsimpediment. Leran var på sina ställen 
metertjock. Tegelskärvor fanns inblandade i leran. 
Under leran, på den gamla markytan, förekom tegel, 
jämspik, glas, rödgods, kol och brända ben. Fynden 
tolkas som rester från en närliggande bebyggelse 
från historisk tid.

Den stensättningsliknande lämningen, belägen ca 
10 m nordost om lerhögen, visade sig efter avtorv- 
ning och rensning vara grunden till en byggnad, med 
måtten 3,5 x 4,5 m. Denna var byggd i vinkel. Inga 
fynd, förutom en stock, fanns i grunden.

Spår av ytterligare en byggnad fanns ca 5 m öster 
om lerhögen. Endast en stenpackning och eventuellt 
en sylisten fanns kvar.

Husens funktion kunde ej fastställas, men de har 
inte varit några bostadshus, då eldstad saknades. Hu
sen finns markerade på en skifteskarta från 1830, 
men inte på skifteskartan från 1801. Husen kan så
ledes inte vara äldre än från 1801.

Fynd: Skärvsten, förhistorisk keramik och slagen 
flinta.
Datering: Äldre bronsålder-förromersk järnålder.

Torslanda sn, allmän väg, fornlämningarna 115 
och 116
Göteborgs arkeologiska museum 
Ulf Ragnesten

Med anledning av att vattenledningar drogs, genom 
stenåldersboplatsema RAÄ 115 och 116, utfördes en 
förundersökning i form av schaktkontroll. Schakten 
för ledningarna upptogs i befintlig vägbana.

Schaktkontrollen visade att det fanns ostörda 
jordlager under den befintliga vägbanan på RAÄ 
116. I lagren påträffades enstaka slagna flintor i 
schaktväggen. I schaktet genom RAÄ 115 fanns en
dast vägfyllnadsmaterial liggande på berggrunden.

På de båda boplatserna, främst på RAÄ 115, har 
många flintredskap ytplockats under årens lopp. 
Bland fynden från RÅÅ 115 kan nämnas kämyxor, 
skivyxor, lihultyxor, trindyxor, handtagskärnor, hul-

lingspets, spånpilspetsar och tväreggade pilspetsar. 
Fynden insamlades huvudsakligen under första hälf
ten av 1900-talet.

På RAÄ 116 har bl.a. följande insamlats under 
årens lopp: slipad tjocknackig yxa, kämyxor, kärnor 
(däribland en handtagskäma), lihultyxa, pilspetsar 
med tånge samt tväreggad pilspets.

Av fynden att döma finns såväl mesolitikum som 
neolitikum representerat på de båda boplatserna.

Fynd: Enstaka slagna flintor.
Datering: Mesolitisk-senneolitisk tid.

Torslanda sn, Amhult 3:1, fornlämning 116
Göteborgs arkeologiska museum 
Johan Wigforss

En förundersökning utfördes med anledning av ny
byggnation av en enfamiljsvilla på en del av RAÄ 
116. Från boplatsen finns ett tidigare ytinsamlat ma
terial med både senmesolitiskt (lihultyxa, handtags
käma) och neolitiskt inslag (slipade yxor, spånpil
spetsar).

Förundersökningen gjordes med små, maskin- 
grävda schakt. Längst i norr fanns ett svagt kultur
lager. Fynden från undersökningen, några få flint- 
avslag, är ej daterbara. Förundersökningen föranle
der ingen ytterligare undersökning.

Fynd: Enstaka slagna flintor.
Datering: -

Torslanda sn, Torslanda 4:19, fornlämning 133
Göteborgs arkeologiska museum 
Johan Wigforss

En förundersökning företogs med anledning av vil
labygge på en del av boplatsen RAÄ 133. En mängd 
fynd har tidigare ytinsamlats på platsen, bl.a. flint
redskap från olika perioder av äldre stenålder, men 
också föremål från yngre stenålder.

Förundersökningen utfördes med handgrävda 
provgropar. Groparna visade en enkel lagerföljd med 
matjord (tidigare ploglager) som täckte mo eller 
mjäla. I matjorden fanns enstaka flintavslag. Kul
turlager eller konstruktioner iakttogs ej. Fynden 
från undersökningen är ej daterande.

Fynd: Enstaka flintavslag.
Datering: -

Torslanda sn, Torslanda 5:6, 2, fornlämning 240
Göteborgs arkeologiska museum 
Ulf Ragnesten

Med anledning av planerad bostadsbebyggelse vid 
Östra Änghagen, Göteborgs kommun, utfördes en 
slutundersökning av stenåldersboplatsen RAÄ 240,
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belägen vid gården Bottnen, alldeles vid gränsen till 
Björlanda socken. Undersökningen föregicks av en 
förundersökning år 1988. Vid denna fann man att 
boplatsen var överlagrad av postglacial lera. Bo
platsen låg på ca en meters djup under markytan, i 
en svag norrsluttning begränsad av berg i sydväst.

Efter att matjord och lera borttagits med maskin 
grävdes 54 meterrutor. Det fyndförande lagret var i 
regel inte tjockare än ca 10 cm. Några konstruktio
ner påträffades ej. På boplatsytan fanns dock ett tret
tiotal stenar, 20-40 cm stora, som kan ha ingått i 
konstruktioner, t.ex. härdar.

Fynden utgjordes främst av slagen flinta: kärnor, 
knivar, lancettmikroliter, mikrospån, avslag, käm- 
yxor, sandamayxa, avslag med retusch och övrig 
flinta.

Vid undersökningen påträffades 50 brända ben, 
0,5-2 cm stora. En preliminär osteologisk bestäm
ning visar att en del av benen är från fisk och dägg
djur. Vidare framkom ett flertal hasselnötsskal.

Fyndmängden avtog utåt kanterna på undersök- 
ningsytan, varför undersökningen kan sägas ha om
fattat om inte hela så en central del av boplatsen.

Fynd: Kämyxor, kärnor, knivar, mikroliter, brända 
ben och hasselnötter.
Datering: Mesolitisk tid.

Uddevalla, kv Hegardt 3, fornlämning 191
RAÄ UV Väst 
Viktor Svedberg

En arkeologisk undersökning utfördes inför ny
byggnation. I öster framkom en gata, byggd som en 
kavelbro, i två skikt. Väster om gatan berördes två 
tomter. På den södra av dessa påträffades tre hus på 
olika nivåer, samt en sten lagd gårdsplan som till
hörde det yngsta skedet. I botten framkom tre av- 
fallsgropar. På den norra tomten påträffades två el
ler tre hus på olika nivåer, varav det yngsta hade 
spisfundament och stenlagt golv.

Fynd: Keramik och djurben.
Datering: Ca 1525-1675.

Uddevalla, kv Krummedike 14-15, fornlämning 
191
RAÄ UV Väst 
Viktor Svedberg

Med anledning av uppförande av en mindre byggnad 
utfördes en provundersökning. Upp till 0,5 m tjocka 
kulturlager påträffades på ca 1 meters djup. I dessa 
framkom en stenläggning och ett brandlager, från ti
den för 1806 års brand. I botten av kulturlagret fanns 
fynd, från tidigt 1700-tal, men inga bebyggelseläm
ningar.

Med tanke på att kulturlagren var förhållandevis 
sena och saknade äldre lämningar, samt att de låg på

så stort djup att de ej direkt berörs av det småskali- 
ga bygget, är det inte aktuellt med en fortsatt under
sökning på platsen.

Fynd: -
Datering: Tiden kring 1806 års brand.

Uddevalla, kv Rådhuset
Bohusläns museum 
Staffan Anberg

Med anledning av grundförstärkningsarbeten, runt 
kvarteret Rådhuset, genomfördes en arkeologisk 
schaktkontroll utmed delar av de berörda partierna. 
De undersökta schaktens längd var ca 50 m, bredden 
ca 70-120 cm, varav ca 60-100 cm kulturlager.

Uddevalla nämns första gången år 1495 i det skrift
liga källmaterialet, de äldsta stadsprivilegiema härrör 
från 1498 och sågverk etablerades omkring 1500.

Vid undersökningarna påträffades bebyggelse
lämningar och fynd från främst 1500-talet, men även 
tidigt 1600-tal, samt från en tidigare period av ännu 
okänd ålder.

Redovisning av den generella stratigrafin inom grav
ningsområdet:

Fas 1: pålar, plöjningsspår, lågteknisk järnfram
ställning.

Fas 2: broläggning, flislager och annat avfall.
Fas 3: hus med stenskodda stolphål, fl i slager och 

annat avfall.
Fas 4: brandlager och diverse avfall.
Faserna 5 o 6: brandlager, golv och diverse avfall. 
Fas 7: brandlager, hus på sylisten, diverse avfall. 
Fas 8: raseringsmassor.
Fas 9: fyllnadsmassor.
Faserna 6,7 och 8 är endast bitvis representerade.

Fyndmaterialet domineras, som väntat, av yngre 
rödgods, främst trebensgrytor, men även fat och skå
lar. Vidare påträffades förvånansvärt mycket vit
gods, bl.a. fat. Yngre svartgods (ej ”Jydepotta”) samt 
både delvis sintrat vitt stengods och helt sintrat sten
gods, med saltglasyr av typ tidig Siegburg, ger ett i 
sammanhanget ålderdomligt intryck. Annat genom- 
sintrat stengods, utan reliefdekor, förekom också.

Trots goda bevaringsförhållanden i de lägre lag
ren fanns få trä- eller läderartefakter. Vidare sakna
des kritpipor nästan helt. Däremot förekom diverse 
jämföremål, bl.a. en komplett nyckel samt en märk
lig fyrkantig dosa. Hantverk indikerades i princip en
dast av en lågteknisk jämframställningsplats med 
träkol samt stora mängder slagg av olika typ.

Sammanfattningsvis gav undersökningen ett 
överraskande fylligt material. Lämningarnas sprid
ning över ytan, samt fyndsammansättningen, ger 
goda hållpunkter för fortsatt arbete med 1500-talets 
Uddevalla, dess grundläggningsfas m m.

Fynd: Keramik, diverse jämföremål, slagg.
Datering: 1500-1650.
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Uddevalla, kv Åberg 6, fornlämning 191
RAÄ UV Väst 
Viktor Svedberg

En arkeologisk undersökning utfördes i samband 
med husbyggnation.

Vid undersökningen framkom bebyggelseläm
ningar i två skikt. Överst påträffades fragmentaris
ka stenläggningar samt fyra stenplintar till en mind
re bod. I det undre skiktet påträffades två hus, var
av det norra tycks ha haft en centralt belägen spis. I 
det södra huset fanns ett upp till 20 cm tjockt lager 
rent kol och söder om huset påträffades rikligt med 
slagg. Det södra huset kan ha varit en kolbod i an
slutning till en smedja. På båda sidorna om de två 
husen fanns smala broläggningar, som löpte i 
norr-söder. I bottenlagren under bebyggelsen fanns 
ett par grunda rännor i öst-västlig riktning.

Fynd: Slagg, keramik och djurben.
Datering: Ca 1575-1650.

Ytterby sn, Kastellegården, fornlämning 53
RAÄ UV Väst 
Kristina Carlsson

Årets undersökning i Kungahälla ingick som en del 
i ett större projekt kring Kungahällas äldsta historia. 
Med denna första etapp avsågs att söka material som 
skull kunna klarlägga stadens ursprung och äldsta 
delar. Arbetet administreras av UV Väst och finan
sieras med bidrag från flera västsvenska fonder.

Undersökningen berörde två olika delar av stads- 
ytan, dels det tänkta vallgravsområdet runt kloster
kullen, dels en ca 100 m2 stor yta på åkern närmast 
Nordre älv, där kulturlager från 1100-talet påträffa
des vid provundersökningen 1986-87.

Tre schakt grävdes, till största delen med maskin, 
i områdena nordväst resp. sydväst om klosterkullen. 
Syftet var att se om de svackor i terrängen som syns 
på flygbilder innehöll spår av vallgravskonstruktioner, 
som i så fall löpt runt hela kullen och på sydsidan i 
dubbla rader. Inga tydliga konstruktioner framkom 
och på flera ställen verkade leran omgrävd, bl.a. fö
rekom tegelrester och fynd från stadens yngre skeden.

På åkern närmast älven handgrävdes ett 100 m2 
stort schakt (T). Schaktet förlängdes mot öster re
spektive norr, in mot den vall som omger åkern med 
ett 1 m brett dike, ca 300 m långt (kallat schakt 
T1-T2-T3). Syftet var att studera en obruten lager- 
följd från bebyggelselämningama i schakt T och in 
mot vallen för att kunna bestämma dess ålder.

I schakt T påträffades bebyggelselämningar från 
fyra olika skeden. De bevarade kulturlagren var 
0,2-0,6 m tjocka. 1 de översta lagren påträffades ett 
stort fyndmaterial, som av keramiken att döma grovt 
kan dateras till sent 1200-tal. Det är anmärkningsvärt 
att yngre material saknas nästan helt. Sannolikt be
ror detta på att jordmassor schaktats bort från åkern, 
vilket en uppgift från 1800-talet gör gällande utan att

det anges vilken åker som avses. Närmast under des
sa massor påträffades fragmentariska husgrunder 
och fynd, som snarast kan dateras till 1200-talets för
sta hälft. Syllstenar och enstaka starkt förmultnade 
träsyl lar visar byggnadernas riktning. Avgränsning- 
ar var dock svåra att se.

Direkt under dessa lämningar påträffades ytterli
gare ett lager med millimetertjocka trärester, där vis
sa bitar kan tolkas som syllvirke och annat snarast 
som golvsyllar eller plankor. Här fanns dock inga 
syllstenar. Fynden talar för en datering till 1100-ta- 
lets senare delar. Närmaste äldre skede uppvisade 
likartade lämningar, med den skillnaden att syllama 
tycks ha varit inpassade i stolpar som slagits ner di
rekt i marken. Här kan man tänka sig byggnader i 
stav- eller skiftesverksteknik. På ett par ställen fanns 
delar av ler- och plankgolv bevarade. Fynden talar 
för en datering runt 1100, möjligen något äldre.

Under dessa konstruktioner, som i stort sett tycks 
ha följt samma byggnadsplan, påträffades åtta stora 
jordgrävda stolpar. Ett par av dessa var bevarade till 
en höjd av ca 0,5-0,7 m. Stolparna tillvaratogs för 
dendrokronologisk datering. Avstånden mellan stol
parna tyder på att de utgör delar av en större bygg
nad med jordgrävda takbärande stolpar - en vanlig 
hustyp under vikingatid men även senare. Datering
en av överliggande husgrunder till tiden runt 1100 
geren preliminär datering av stolphuset till 1000-tal.

Förutom husgrunder och diverse bruksföremål på
träffades även ca 50-60 I avfall från en eller flera 
kammakare, samt spår av metallhantering i form av 
gjutformar, deglar, slagg och bitar från ugnsväggar. 
Allt tillhörande de tre yngre skedena.

De tre övre byggnadsskedena kunde följas även i 
schakt Tl, T2 och T3.1 schakt T2 påträffades dess
utom en anläggning från 1200-talet. Denna innehöll 
stora mängder bränd kalk. Vallen runt åkern, som ge
nomkorsades av schaktet, visade sig vara yngre.

Fynd: Bruksföremål, avfall från kammakeri och 
metallhantering.
Datering: 1000-1200-tal.

Ödsmäls sn, Hog 4:2, fornlämning 34
RAÄ UV Väst 
Bo Strömberg

Med anledning av fabriksutbyggnad undersöktes en 
grav, registrerad som en rund, övertorvad stensättning.

Efter avtorvning påträffades en rektangulär sten- 
packning, 5,5x3 m stor, bestående av 0,2-0,3 m sto
ra, rundade stenar. I anläggningens mitt fanns ett runt 
stenblock, 1,2 x 0,5 x 0,4 m stort. I stenpackningens 
norra begränsning fanns en kantkedja, bestående av 
0,2 x 0,3 x 0,4 m stora, rundade stenar.

Sot och kolfragment påträffades i centrum under 
stenpackningen. I övrigt fanns inga fynd.

Fynd: -
Datering: -
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Dalama

Borlänge, kv Holmen stg 8631 z (Ö Pålsgatan i 
Hönsarvet), Hångsarvet, Islingby industriområde, 
Jakobsgårdarna, Kälarvet stg 4744a, 5038 m.fl., 
Matsknutsgårdarna, Nyckelby, N Nygårdsdalen, 
Skräddarbacken 8, Skräddarbacken 10, Borlänge, 
S Nygårdsdalen, S Nygårdsvågen, S Pelles krok i 
Mjälga, Övre Tjärna stg 3818 m.fl.
Dalarnas museum 
Maria Jacobson

Inför planerad byggnation beställde Borlänge kom
mun arkeologiska utredningar inom 14 detaljplane- 
områden i Borlänge stad. Av dessa är 11 avsedda för 
bostadsbebyggelse och tre planeras för industrier. I 
tre fall följdes utredningarna av förundersökningar. 
Inom övriga rubricerade områden observerades inga 
fomlämningar.

Vid förundersökningen i kvarteret Holmen upptogs 
420 löpmeter schakt. I dessa påträffades 31 anlägg
ningar bestående av preliminära stolphål, skärvstens- 
förekomster och slaggförekomster samt nedgräv- 
ningar av okänd karaktär. Till övervägande del var an
läggningarna av förhistorisk karaktär, preliminärt da
terade till järnålder. I ett schakt fanns en källargrop, 
med grundstenar, som härrör från historisk tid.

Vid Kälarvet upptogs 128 löpmeter schakt, på en 
platå med utsiktsläge. Platsen har tidigare varit 
tomtmark. I schakten påträffades 32 anläggningar 
bestående av nedgrävningar, stolphål, skärvstensfö- 
rekomster och slaggförekomster. Anläggningarna är 
av förhistorisk karaktär och har preliminärt daterats 
till yngre järnålder.

Under utredningen i Övre Tjäma påträffades två 
anläggningar, tolkade som fångstgropar, samt en 
hägnad. Anläggningarnas funktion och ålder kunde 
ej avgöras vid den följande förundersökningen.

Fynd: -
Datering: Vikingatid-medeltid (kv Holmen), vi
kingatidi?) (Kälarvet).

Borlänge, stg 7713,8353, och 8354
Dalarnas museum 
Gunnar Sundelin

Med anledning av planerad byggnation utfördes en 
arkeologisk undersökning i kvarteret Strandängen. 
Området utgjordes av åkermark som tidigare delvis 
matjordsavbanats för avsalu, vilket gjort att under
liggande boplatsrester blivit kraftigt sönderplöjda.

De undersökta lämningarna kunde efter till
komsttid och typ indelas i två områden:

1. Öster om Månsesgatan fanns ett tiotal kol- 
ningsgropar från vikingatid/tidig medeltid. Dessa 
hade rektangulär eller avlångt oval form och var som 
störst 3,5 x 5,5 m. En del av groparna uppvisade 
kraftigt rödbränd mjäla mot botten.

2. Väster om Månsesgatan var anläggningstyper
na mer blandade och av yngre dato: tre upp till 1,3 
m djupa nedgrävningar av oklar funktion som fyllts 
med skärvad tillmakningssten; femton stolphål efter 
en kraftig inhägnad samt spår av två, förmodligen, 
knuttimrade hus. Det ena huset spårades genom 
rester av en hömeldstad, en väggfärgning och av
tryck efter syllstenar. Det andra huset hade vägg
färgning på två sidor och innehöll en 1,3 m djup käl
largrop. Vidare påträffades en källargrop utan spår 
efter någon byggnad. Fyllningen i källargroparna be
stod bl.a. av grund- och tillmakningsstenar, tegel
kross, bränd lera samt en del djurben.

Inga daterande fynd hittades. Kol har tillvaratagits 
för l4C-analys.

Fynd:-
Datering: Vikingatid, tidig-sen medeltid!?).

Falun, kv Brvggaren 24, fornlämning 68
RAÄ, UV Mitt 
Annika Grälls

Med anledning av fortsatt byggnation inom kv 
Bryggaren utfördes en förundersökning inom rubri
cerade fastighet, som är belägen i den nordöstra de
len av fomlämningsområdet RAÄ 68.

Vid förundersökningen konstaterades att området 
till största delen var stört av sentida ingrepp. Fram
för allt har tillkomsten av Falu ångbryggeri, från 
andra halvan av 1800-talet, fört med sig genomgri
pande förändringar.

Ett brunt kulturlager, daterat till sent 1600-tal, på
träffades sporadiskt över undersökningsområdet. Det 
tycktes röra sig om ett och samma bebyggelseskede.

Fynd: -
Datering: 1600-talets senare hälft.

Falun, Gamla Herrgården I, fornlämning 68
RAÄ, UV Mitt 
Lars Ersgård

En undersökning föranleddes av förestående bygg
nation i området. Ett ca 5 x 5 m stort schakt upptogs 
med maskin inom den planerade byggnadsytan. Un
der ett övre skikt av grästorv följde ett ca 4 m tjockt 
slagglager. Därunder påträffades en mindre del av en 
byggnadskonstruktion i trä, vars ena vägglinje samt 
delar av ett golv dokumenterades. Under denna an
läggning följde ett påfört lager, bestående av slagg, 
grus och sten som låg på bottenleran.

Inga säkert daterande fynd påträffades, men före
komst av tegel i anslutning till den nämnda bygg- 
nadskonstruktionen gör det sannolikt att denna inte 
är äldre än 1500-tal.

Fynd:-
Datering: Nyare tid.
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Falun, Garvaren 2, 7 och 8, fornlämning 68
RAÄ, UV Mitt 
Annika Gratis

På grund av planerad nybyggnation utfördes en för
undersökning i syfte att fastställa lämningarnas om
fattning samt att insätta dessa i ett funktions- och 
tidsmässigt sammanhang.

Vid förundersökningen påträffades tre urskiljba
ra kulturlager med bebyggelselämningar i form av 
husgrunder och fundament. Det äldsta lagret härrör 
från tiden före stadens reglering och stadsprivilegi- 
ema. Övriga lager bör representera den reglerade 
stadsbilden, då husgrundernas riktning sammanfal
ler med nuvarande gatusträckning.

Fynd: BII:4-gods, kakel, textil och kritpipor. 
Datering: 1600-tal.

Falun, kv Garvaren (Gesällen), fornlämning 68
RAÄ, UV Mitt 
Annika Gratis

Med anledning av nybyggnation utfördes en arkeo
logisk undersökning.

Vid undersökningen påträffades två klart urskiljba
ra kulturlager hörande till tiden före resp. efter den på 
1640-talet påbörjade stadsregleringen. Till det yngre 
skedet hörde också ett antal bebyggelselämningar i 
form av husgmnder, fundament och stödväggar.

Fynd: Yngre rödgods, kritpipor, kakel, fajans, mynt. 
Datering: 1600-tal.

Falun, kv Herrhyttan 422a, fornlämning 68
Dalarnas museum, AMI 
Ola Nilsson

Med anledning av husbyggnation utfördes en för
undersökning. I kvarterets södra del låg, till omkring 
1885, den sista bergsmanshyttan i Falun. Norr om 
hyttområdet fanns, enligt äldre källor, bebyggelse
områden. Oklart i sammanhanget är Flerrhyttans ut
sträckning mot norr och huruvida denna hytta even
tuellt överlagrar äldre anläggningar.

Vid undersökningen framkom två grunder, anlag
da under 1700-talets slut resp. 1800-talet. I bägge var 
syllstockama starkt förkolnade och i en av grunder
na påträffades sammansmält fönsterglas. Grunderna 
utgjorde rester efter uthus, som sannolikt brunnit ned.

I övrigt påträffades åtta intakta lager av koppar
slagg, samtliga åtskilda av äldre markytor. Schakten 
grävdes till ca 10 meters djup. På grund av rasrisk 
avbröts grävningen, utan att steril mark nåtts i något 
av schakten. I de lägsta grävda lagren konstaterades 
slagg av äldre medeltida typ.

Fynd: -
Datering: Medeltid-1800-tal.

Falun, Sambruket 4, fornlämning 68
AMI
Ola Nilsson

En förundersökning föranleddes av byggande av ett 
enfamiljshus inom RAÄ 68, som utgör kulturlager 
efter Faluns äldre bebyggelse. Tomten ligger inom 
det område som tillhört Borns Hyttgård. Förunder
sökningen kom att beröra intakta slaggvarp efter den 
äldre kopparhantering som bedrivits i anslutning till 
Boms hyttgård. Utöver slaggvarpet kunde inga an
läggningar eller kulturlager konstateras.

Fynd: Slagg.
Datering: -

Falun, kv Slaggen I, fornlämning 68
RAÄ, UV Mitt
Annika Gratis, Marie Holmström

Med anledning av nybyggnation utfördes en arkeo
logisk förundersökning, som följdes av en under
sökning.

Vid undersökningarna framkom två klart från 
varandra separerade kulturlager som representerade 
olika bebyggelseskeden. Dessa skiljdes åt av ett 
mäktigt slagglager som kan sättas i samband med 
den på 1640-talet påbörjade stadsregleringen. Detta 
innebär att kulturlagren representerar tiden före res
pektive efter gaturegleringen inom området.

I det äldre kulturlagret påträffades konstruktioner 
och bebyggelselämningar som i allmänhet hade en för- 
rådskaraktär. Dateringen har satts till tidigast 1630-tal.

I det yngre lagret fanns fundament, husgrunder 
och stenläggningar. Etableringen av denna bebyg
gelse har inte skett före stadens gatureglering.

Fynd: BII:4-gods, fajans, kakel, kritpipor, mynt, tex
tilier, passglas, remmare, slagg m m.
Datering: 1600-tal.

Falun, kv Teatern, fornlämning 68
RAÄ, UV Mitt 
Annika Gratis

Med anledning av eventuell exploatering utfördes en 
arkeologisk förundersökning. Kvarteret ligger inom 
det område som finns markerat på den schematiska 
kartan från 1628 samt på stadskartan från 1646.

Vid förundersökningen kunde tre urskiljbara kul
turlager konstateras varav det äldsta torde härröra 
från tiden före stadens reglering, som inleddes på 
1640-talet. Det mellersta kulturlagret torde represen
tera den reglerade stadsbilden. I lagret påträffades 
konstruktionsrester i form av husgrunder. Det yng
sta skedet kunde endast lokaliseras i undersök
ningsområdets nordvästra del och utgjordes i huvud
sak av en kullerstensbeläggning. Någon datering av 
skedet kunde inte fastställas vid förundersökningen.
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Fynd: Yngre rödgods, stengods, remmare, noppglas 
och kritpipor.
Datering: 1600-tal.

Grangärde sn, Sunnansjö 45:11 m.fl., fornlämning 
55
Dalarnas museumi AMI 
Ola Nilsson

En arkeologisk förundersökning föranleddes av en 
utbyggnad av Loforsens kraftverk. En tidigare utförd 
utredning visade att exploateringen skulle komma 
att beröra ett hyttområde, äldre övergivna odlings- 
lämningar samt en dammvall.

Inom hyttområdet berördes endast delar av slagg- 
varpet. Slaggen utgörs av masugnsslagg.

Prover togs för såväl l4C- som dendrokronologisk 
datering.

Dammvallen dokumenterades och utifrån dess 
uppbyggnad, och tillvaratagna fynd, bedömdes den 
vara sentida, sannolikt anlagd under 1800-talet.

Odlingslämningama karterades, 14C-prover och 
makrofossilprover tillvaratogs.

Vid förundersökningen påträffades en sten med 
fäbodristningar. En relativt stor mängd sådana är 
kända i Grangärde socken. Flera av dessa har år- 
talsinristningar från 1800-talet, vilket den nu funna 
saknade. På ytan finns flera runtecken, stiliserade tält 
(”kåtor”), samt nonfigurativa geometriska mönster.

Fynd: - 
Datering: -

Hedemora, kv Enen 1, fornlämning 194
Dalarnas museum 
Gunnar Sundelin

På grund av planerad byggnation utfördes en arkeo
logisk förundersökning. Kvarteret ligger på Bade- 
lundaåsens norra sida, mellan Åshemsvägen och Ås- 
gatan, i utkanten av fomlämningsområde 194 för 
Hedemora stad.

Tre schakt, om totalt 300 m2, upptogs. I anslutning 
till ett uthus längst i söder framkom, direkt under tor
ven, grundstenar till en byggnad (som finns på 1883 
års stadsplan) samt kulturlager med fynd från sent 
1800-tal och 1900-tal.På en smal terrass i den nord
östra kanten av exploateringsområdet framkom en 
ca 3 x 3 m stor och 0,3 m djup avfallsgrop med två 
fyndlager.

Det övre lagret innehöll fynd av sen karaktär.
Det undre lagret var något äldre och innehöll för

multnat trä, spridda kolbitar, en mängd fynd samt 
ben (slaktavfall från nöt, får/get, svin samt fisk). 

Ingen brandhorisont kunde upptäckas i profilerna.

Fynd: Kritpipor, porslin, keramik, glas, spik, reve- 
teringstegel, hästsko och hästskosöm, ben. 
Datering: Nyare tid, före 1850.

Orsa, kv Grevinnan 4-6, 8, strax söder om forn
lämning 509
Dalarnas museum 
Maria Jacobson

Med anledning av planerad husbyggnation genom
fördes en förundersökning. Elva provschakt upptogs 
inom området. Schakten innehöll stolphål, skärvsten 
och slagg, samt ett flertal ej funktionsbestämda ned- 
grävningar.

Fynd: Skärvsten, slagg.
Datering: Vikingatid)?)

Silvberg, Källarbo 1:22, fornlämning 7
Dalarnas museumi AMI 
Ola Nilsson

En arkeologisk undersökning utfördes som ett led i 
ett projektarbete, initierat genom Jemkontorets kom
mitté, Sulfidmalmshanteringen i äldre tid, 9032/84. 
Projektet är benämnt Medeltida silver- och blyhan
tering i Silvbergs bergslag.

Den nu genomförda undersökningen berörde en 
förmodad silver-/blyugn inom ett hyttområde. Vid 
inventeringsarbete kunde dock inte någon klar ugns- 
konstruktion beläggas. Däremot påträffades en an
lagd terrassering, ugnsfragment i riklig mängd, samt 
slagg. Terrasseringen och ugnsfragmenten i kombi
nation innebär att en ugnslämning sannolikt finns i 
undersökningsområdets omedelbara närhet.

Fynd: -
Datering: Medeltid.

Stora Tiina sn, Borlänge stad 9246, 9247, 9248
Dalarnas museum 
Gunnar Sundelin

En arkeologisk förundersökning utfördes inom ett 
planerat kraftstationsområde vid Forshuvud. Ex
ploateringsområdet, som från 1600-talet (eventuellt 
medeltiden) till 1800-talet varit platsen för Övre 
Medväga gamla bytomt, består nu av hagmark och 
är beläget 120 m öster om Dalälven, på en platå 
inom 150-metershöjdkurvan. Området har lång
sträckt triangulär form i riktning NNV-SSO och 
omfattar totalt 1860 m2.

Totalt 16 sökschakt, i VSV-ONO, maskingrävdes. 
Större ytor togs upp där anläggningar påträffades.

Konstruktioner: en husgrundsterrass uppbyggd av 
sten, men utan synliga husrester, 6x 12 m eller läng
re, största höjd 1,2 m; en raserad stenkällare; två hus
grunder med syllstenar, 6x6 respektive 2,5 x 4 m. 
Därutöver framkom ytor med stora mängder tegel
kross, kol/sot samt även något trä och brända ben i 
åtta sökschakt. Fynden sträcker sig över en tidspe
riod från 1600- till 1900-tal, dock med tonvikt på 
1700-talet.
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Fynd: Keramik, hushålls- och fönsterglas, kri tpips
fragment, kvarnsten, slipsten, bryne, lieblad, rak
kniv, hästsko och hästskosöm, diverse järnföremål, 
djurben (slaktavfall).
Datering: Nyare tid, före 1850.

Stora Tuna, Bro 5:19,6:4
RAÄ, UV Mitt 
Annika Grälls

Vid en förundersökning påträffades boplatsindike- 
rande lämningar. Dessa var koncentrerade till i hu
vudsak två områden: norra delen av Bro 5:19 och de 
centrala delarna av Bro 6:4. Indikationerna utgjordes 
av mörkfärgningar och stolphål, ofta med en fyllning 
som hade inslag av kol, sot och lerklining. Övriga in
dikationer utgjordes av spridda slaggförekomster, 
spår av ugnsväggsrester samt skörbrända stenar.

Fynd: Bränd lera, keramik, ämnesjärn.
Datering: Vikingatid/medeltid.

Stora Tuna sn, Norr Romme 7:57 m.fl. fastigheter, 
bl.a. fornlämningarna 298 och 320
Dalarnas museum 
Maria Jacobson

I samband med planerad utökad bebyggelse, inom 
industriområdet Norr Romme 7:57 m.fl. fastigheter, 
beställde kommunens plansektion en arkeologisk ut
redning. Inom planområdet fanns fomlämningslo- 
kalerna RAÄ 298 och 320, som utgjordes av en 
fyndplats för en trindyxa samt en stenyxa/mejsel re
spektive en slaggförekomst. I äldre kartmaterial 
framkom att bytomten från 1600-talet delvis ingick 
i planområdet. I fält upptogs 14 sökschakt. I fyll
ningen i två av dessa påträffades enstaka mindre 
slaggfragment av förhistorisk karaktär. Några enty
diga nedgrävningar påträffades dock inte i schakten. 
På den del av marken som endast okulärbesiktigades 
påträffades enstaka tegelfragment, ett stycke av ett 
kritpipshuvud samt en mindre bit sintrad lera.

Fynd: Sintrad lera, tegelfragment, kritpipshuvud, 
slagg.
Datering: -

Säters sn, kv Handsken 3
Dalarnas museum 
Gunnar Sundelin

En antikvarisk kontroll föranleddes av planerad ut
vidgning av Säters Apotek.

I ett 8 x 9 m stort schakt längs Östra Långgatan på
träffades, ca 0,6 m under nuvarande gatunivå, ett 
drygt 0,3 m mäktigt kulturlager med fynd samt en i 
nordvästlig-sydostlig riktning liggande brolägg
ning. Denna gick vinkelrätt mot Östra Långgatan

och ett stycke in under densamma. Broläggningen 
var 5 m lång, 2,9 m bred och bestod av tre lager: 
överst ett lager med barkat klent rundtimmer (dia
meter ca 0,1 m) liggande i längdriktningen nord
väst-sydost; därunder, vid broläggningens bägge än
dar, två närmast kvadratiska underbäddar av bilat 
rivningstimmer i längder om 1,3 m liggande i dubb
la lager i rät vinkel mot varandra.

Det understa timmerlagret var nedgrävt i steril 
mark, det därpå följande låg i ett kulturpåverkat grå- 
färgat mjällager. Den översta rundtimmerbädden, 
som bildade marknivå, omgavs och överlagrades 
delvis av ett kol- och sotinblandat kulturlager med 
trärester samt fynd från 1700-tal och tidigt 1800-tal.

Kulturlagret och broläggningen befanns härröra 
från den timrade ladugårdslänga, i Häggska gården, 
som revs på 1900-talet.

Fynd: Rester av laggkärl och trätallrikar, keramik, 
fajans, buteljglas, kritpipsffagment, hästsko, djur
ben.
Datering: Nyare tid, före 1850.

Söderbärke sn, Billsjön, fornlämning 160
Dalarnas museum!AMI 
Ola Nilsson

Vid en förundersökning berördes den nordvästra de
len av Viks gamla tomt. Det äldsta kända belägget för 
Vik härrör från år 1400. Inom undersökningsytan 
fanns husgrunder och en äldre vägbank. Vägbanken 
ligger längs bytomtens nordöstra långsida och längs 
strandbrinken mot sjön Barken och har sannolikt an
lagts under 1600-talets första hälft. Skriftliga källor, 
som belyser vägnätets urusla beskaffenhet, från 
1600-talets början samt vägens markering på kartor 
från 1600-och 1700-talen antyder detta. Vägbanken 
är markerad i sin nuvarande sträckning på en karta 
från 1654.

Inom den förundersökta ytan påträffades grunder 
som kan hänföras till tre gårdsgrupper. Dessa sam
manfaller i stort med de avgränsningar som finns på 
1823 års storskifteskarta. Fyndmaterialet antyder att 
den sydöstra av gårdsgruppema kan vara något äld
re än de två övriga.

Vägbanken, som har en mycket kraftig konstruk
tion av omväxlande slagg och moränmaterial, är upp 
till 1,5 m hög. Under vägbanken påträffades, i ett 
schakt, träavfall med spår av bearbetning.

Inom undersökningsområdets nordöstra del, un
der vägbank och grunder, påträffades ett fyndtomt 
kol- och sotlager. Detta kan indikera en äldre lasta- 
geplats. Nämnas kan att Vik har haft två hyttor, bäg
ge belägna strax sydväst om bytomten.

Fynd: Keramik, glas, tegel, ben, jämfragment, spik, 
kritpipor, mynt.
Datering: 1600-1800-tal.
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Dalsland

Frändefors sn, Elgärde 1:28 m.fl., fornlämning 
497
RAÄ UV Väst 
Gundela Lindman

Med anledning av planerad bebyggelse utfördes en 
förundersökning kring platsen för en brandgrop samt 
i intilliggande områden, med goda förutsättningar för 
forntida bebyggelse. Inga fomlämningar påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Gotland

Burs sn, Häffinds 1:5
RAÄ, RAGU 
Peter Manneke

En schaktkontroll utfördes vid maskinavbaning i 
åker med anledning av en förhandsförfrågan angåen
de eventuell byggnation av en sommarstuga. Platsen 
ligger i omedelbar närhet av ett gravfält (RAÄ 10).

Schaktet upptogs i åkerns sydliga del, ca 76 m 
från vägen, 8-12 m från åkems västra kant, ca 5 m 
från åkems östra kant, ca 13 m från åkems nya söd
ra kant (ny gränsbestämning utfördes av Lantmäte- 
riet under 1988). Det nord-sydligt orienterade 
schaktet var ca 18 x 12-14 m.

Omedelbart under det 0,2-0,3 m tjocka, av lång
varig plöjning omrörda, matjordslagret vidtog hårt 
packat, gult sterilt grus. Matjordslagret var helt 
stenfritt, inga nedgrävningar kunde observeras i det 
sterila gruset. Efter avbaning återfördes matjorden.

Fynd: - 
Datering: -

Fleringe sn, Hau 1:30
RAÄ, RAGU 
Eric Swanström

En undersökning föranleddes av att fastighetsägaren 
meddelade att man påträffat en gropkeramisk bo
plats vid schaktningsarbeten för en ny elkabel.

Vid besiktning av platsen konstaterades att en ti
digare okänd gropkeramisk boplats påträffats. Bo
platsen är den hittills nordligaste kända på Gotland 
och ligger i en sydsluttning på en nivå 15-20 m.ö.h. 
Boplatslagret har en tjocklek av ca 0,4 m och inne
håller såväl gravar som avfall från aktiviteter.

Fynd: -
Datering: Mellanneolitisk tid.

Fule sn, Kisslings, fornlämning 65
Gotlands fornsal 
Malin Lindquist

Vid schaktning för en maskinhall påträffades en 
brandgrav, en skelettgrav samt boplatsrester i form 
av fem kokgropar fyllda med skörbränd sten, varav 
en även innehöll en mängd brända ben.

I ett kol- och sotlager i brandgraven fanns en 
mängd brända ben och ett flertal fynd.

Skelettgraven innehöll tre skelett samt div. fynd. 
Graven var skadad, av ett avloppsdike, så att samtli
ga skelett var avkapade vid knäna. Troligen har de 
begravts vid ett tillfälle. Rester av ytterligare ett ske
lett låg i området.

Fynd: Hankförsett omerat kärl, två söljor, en nål, 
bronssmältor samt brända ben (brandgraven). Ben
kam, söljor och beslag av brons, fragment av glas
bägare (skelettgraven).
Datering: Odaterat (troligen sen bronsålder-förro- 
mersk järnålder, folkvandringstid).

Guldrupe sn, Hallbjäns 7:1, fornlämning 52
RAÄ. RAGU
Gunilla Wickman-Nydolf

En grav, som skadats vid breddning av skogsväg, un
dersöktes i november 1989 och mars 1990. Vägen 
går över delar av mittröset och den yttre kretsen. An
läggningen var skadad i mittrösets östra del. Väg
banan undersöktes ej vid utgrävningen.

Graven, en stensättning med mittröse, 16 m i 
diam., var täckt av ett lager kalkgrus blandat m. jord. 
Stenpackningen bestod av gråstenar i varierande stor
lek. Kantkedjoma var av kalksten. Utanför mittrösets 
kantkedja fanns en brämliknande krets av mindre 
kalkstenar. I centrum fanns brända ben och fynd. 
Fynd: Brända ben, jämföremål (sölja, nyckel o hank). 
Datering: Romersk järnålder.

Lokrume sn, Lokrume kyrka
RAÄ, RAGU 
Nils-Gustaf Nydolf

Vid anläggande av dagvattenavlopp och åskledare, 
vid kyrkan, bevakades samtliga ingrepp, vilka ut
fördes med minigrävmaskin.

Åskledarschaktet drogs runt hela kyrkan, samt 
med avledare ut genom den västra och den östra stig- 
luckan och en rakt åt norr, under bogårdsmuren.

Avloppet, som följde åskledarschaktet, gick från 
kyrkans norra respektive södra sida i en gemensam 
ledning ut genom den östra stigluckan, till en be
fintlig brunn utanför bogårdsmurens sydöstra höm.

289



Totalt schaktades 240 m. Åskledarschaktet var en
dast 0,2-0,3 m djupt och avloppsschaktet var 0,5 m.

Vid schaktens anslutning till kyrkan kunde vissa 
byggnadstekniska observationer göras i kyrkomu- 
ren, i skarven mellan tom och långhus samt mellan 
långhus och kor. Vad beträffar schakten berörde des
sa endast omrörd jord.

Fynd: -
Datering: Medeltid och senare.

Lokrume sn, Lokrume kyrka
RAÄ,RAGU 
Christian Runeby

Vid Lokrume kyrka övervakades grävandet av två 
kabelschakt, inför uppsättandet av fasadbelysning. 
Schakten maskingrävdes till ett djup av 0,3-0,7 m 
under marknivå och var 0,4 m breda.

Ett schakt löpte längs utsidan av den norra kyr
kogårdsmuren. Det andra löpte från en punkt strax 
väster om kyrkan och vidare längs den västra kyr
kogårdsmurens insida och ut genom en uppbruten 
öppning i murens nordvästra hörn.

Schaktet utanför kyrkogården berörde endast ett 
omrört myllager medan schaktet inne på kyrkogår
den gick genom uppfyllningsmassor. I området in
vid det nordvästra hörnet av kyrkogården grävdes 
schaktet genom raseringsmassor härrörande från ett 
på platsen tidigare stående sockenmagasin.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Sanda sn, Västerby 1:31, fornlämning 136
Gotlands fornsal 
Malin Lindquist

I samband med en tillbyggnad inom fastigheten utför
des en antikvarisk kontroll vid borttagande av en stor 
ekstubbe som stod mitt i en förmodad fornlämning.

Anläggningen var starkt skadad av rötter och be
stod av osorterat material - kalk- och gråsten av vari
erande storlek. Någon kantkedja kunde ej iakttagas.

Troligen rörde det sig om ett äldre odlingsröse, då 
området varit ängsmark i äldre tider. Enligt årsring- 
ama var ekstubben drygt 200 år gammal.

Fynd: - 
Datering: -

Vallstena sn, Grinds 1:27 
RAÄ, RAGU
Gunilla Wickman-Nydolf

En schaktningskontroll utfördes på grund av fortsatt 
grustäkt inom fastigheten. En 700 m2 stor yta kon
trollerades.

Inom området påträffades två härdar och en ur
negrav. Härdarna var ovala till formen, 0,2 respek
tive 0,4 m djupa. I den ena fanns en ca 0,2 m tjock 
sothorisont i botten och däröver flera lager med 
skarpkantade stenar.

Urnegraven var ca 0,5 m i diameter, 0,3 m djup 
och nedgrävd i det sterila gruset. Urnan undersöktes 
delvis i fält, resten togs in som preparat. Den under
sökta delen innehöll sotig jord, enstaka mindre ste
nar och brända ben. Graven kan förmodligen date
ras till yngre bronsålder.

Fynd: -
Datering: Yngre bronsålder.

Vamlingbo sn, Gervalds 1:55, fornlämning 50
RAÄ, RAGU 
Peter Manneke

En schaktningsövervakning och avtorvning utfördes 
i samband med vägsänkning. Vid avtorvningen 
framkom en låg stensättning med kista, formad av 
sandstensblock, i mitten. Graven, som var ca 10 m i 
diameter, berördes ej av vägombyggnaden och blev 
därför inte undersökt.

Fynd: - 
Datering: -

Visby, kv Abborren 1 (Lasarettet), fornlämning 
107
RAÄ, RAGU
Gunilla Wickman-Nydolf, Nils-Gustaf Nydolf

En arkeologisk undersökning utfördes inom ny- 
byggnadsområde för lasarettsutbyggnad.

Området, som ansluter direkt till befintliga bygg
nader, är beläget ca 250 m NNO om stadsmuren och 
ca 150 m väster om S:t Görans kyrkoruin. Under
sökningsområdet omfattar totalt 2 340 m2, varav 
hälften utgörs av asfalterad gatumark och resten av 
parkanläggning med lövträd och gräsmatta. Den fö
retagna undersökningen omfattade endast parkdelen. 
Återstoden av området skall undersökas våren 1990.

Fram till lasarettets tillkomst vid sekelskiftet hade 
området utgjorts av åkermark. Enligt förundersök
ningen var området följdriktigt täckt av ett omrört 
kulturlager, utan påvisade konstruktioner. Under
sökningens syfte blev därför dels att klargöra kul
turlagrets fyndsammansättning och -fördelning, dels 
att påvisa eventuell förekomst av konstruktioner av 
bosättningsrester.

Ett relativt säkert statistiskt underlag för beräk
ning av fyndfördelningen erhölls genom att 31 
slumpvis placerade schakt, å 1,5 x 1,5 m, undersök
tes. Dessa schakt motsvarade 3 procent av den tota
la ytan.

Höstens undersökning omfattade ca 1 000 m2. 
Inom och i nära anslutning till denna yta fingrävdes
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17 schakt å 1,5 x 1,5 m. En genomgående tudelning 
av det halvmetertjocka kulturlagret förekom i nästan 
samtliga schakt. Det övre lagret var omrört och in
nehöll fynd av allt från 1200-tal till och med efter- 
medeltid.

Trots att det undre lagret var omrört var det date- 
ringsmässigt tämligen enhetligt. Lagret innehöll 
1200-talsfynd samt enstaka bitar stenålderskera- 
mik. Det senare av speciellt intresse, då nivån ligger 
väsentligt under den neolitiska havsnivån.

De konstruktioner som framkom på steril botten 
i schakten utgjordes av en liten mörkfärgning samt 
en del av en avfallsgrop med sågade ben.

Efter fmgrävningen maskinschaktades hela om
rådet med släntskopa ner till steril botten. Därvid 
framkom ytterligare två små mörkfärgningar, samt 
resten av avfallsgropen.

Fynd:-
Datering: 1200-tal och eftermedeltida.

Visby, kv Ankaret 6, Rigagränd, fornlämning 107
RAÄ.RAGU 
Eric Swanström

En arkeologisk undersökning utfördes i samband 
med VA-ledningsdragning. 1 kvarteret dokumente
rades också byggnadsrester i samband med att av- 
baning för parkeringsplats utfördes.

Vid ledningsdragningen påträffades en källare till 
ett bulhus, sannolikt uppfört på 1800-talet och rivet 
under 1950-talet. Vidare framkom kulturlager och en, 
troligen, medeltida grändbeläggning av kalkstensflis.

Vid avbaningen påträffades en sannolikt medelti
da, lunnvälvd latrinkällare med innermåtten 2,4 x 2,7 
m och en konstaterad höjd av 1,3 m.

Fynd: -
Datering: Troligen högmedeltid och 1800-tal.

Visby, kv Borgen 11, fornlämning 107
RAÄ.RAGU
LeifZerpe

Inför planerad husbyggnation utfördes en förunder
sökning. Exploateringsytan var ca 80 m2. Två prov
gropar om vardera en kvadratmeter grävdes ned till 
steril botten bestående av kalkgrus och småsten. 
Kulturlagertjockleken var endast ca 0,3 m och ut
gjordes mestadels av påfört material.

Provgrop 1: På bottengruset framkom två, 0,1 m 
tjocka, kalkstensblock. I anslutning till det norra 
blocket fanns ett endast 0,02 m tjockt brandlager in
nehållande kol, sot och bränd lera. De övriga lagren 
innehöll lerblandad mylla med olika inslag av kalk
grus och småsten.

Provgrop 2: Gropens norra del var störd av en re
lativt recent nedgravning. Innehållet i de övriga kul
turlagren var av samma karaktär som i grop 1.

Fynd: Bl.a. ugnskakel, porslin, fajans och buteljglas 
samt enstaka djurbensfragment.
Datering: Tidigast 1700-1800-tal.

Visby, kv Bromsen 3 och 6
RAÄ, RAGU 
Ann-Marie Pettersson

Vid schaktningsövervakning i samband med att ett 
nytt bostadshus skulle byggas på en äldre, nu delad 
tomt framkom fyra gropar av obestämd funktion och 
ålder.

Området är sandigt och sluttar lätt mot västsyd
väst. År 1929 påträffades stenyxor, härdar och gra
var ca 200 m sydöst om den aktuella tomten.

Groparna var rundat rektangulära eller oregel
bundna i formen, mellan 0,15 och 0,80 m stora och 
0,03-0,25 m djupa. De innehöll kol/sotblandad 
sand.

Fynd:-
Datering: Odaterat.

Visby, kv Flora 9, fornlämning 107
RAÄ.RAGU 
Nils-Gustaf Nydolf

En schaktningsövervakning utfördes vid grävande 
av dräneringsschakt runt ett källarförsett bostadshus, 
byggt 1935.

Tomten är belägen i västsluttningen, omedelbart 
innanför stadsmuren i Silverhättan i Visbys norra 
del. Medeltida lämningar dels i form av bronsgjute- 
ri, dels huslämningar, har tidigare konstaterats i när
heten.

Då tomten ligger i sluttningen har marken fyllts 
upp med matjord, så att djupet till steril botten, som 
utgörs av fm sand, är 1,3-1,4 m på husets västra sida 
och 0,3-0,4 m på dess sydöstra sida.

Vid schaktningen framkom inga spår av äldre ak
tivitet.

Fynd: - 
Datering: -

Visby, kv Giutaren 5, fornlämning 107
RAÄ, RAGU 
Eric Swanström

Vid rivning av uthus avlägsnades den betongplatta 
som huset vilade på.Under plattan påträffades en 
vattenbrunn med en diameter av 1,6 m. Brunnen var 
huggen direkt i kalkberget och hade ett konstaterbart 
djup av 2,4 m.

Fynd: -
Datering: Sannolikt medeltid.
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Visby, kv Glasmästaren 3
RAÄ, RAGU
Gunilla Wickman-Nydolf

En schaktningskontroll med efterföljande undersök
ning utfördes på grund av husbyggnation. Totalt avba
nades en yta på 197 m2. På det avbanade området på
träffades två härdar och en nedgravning med skarp- 
kantade gråstenar. Den ena härden var minst 2 m i dia
meter och 0,4 m djup (från avbanad yta). Den andra 
härden var oval, 1,1x1,4m och 0,3 m djup (från avba
nad yta). Härdarna innehöll flera lager med tätt pack
ade skörbrända stenar och en sothorisont i botten. Ned
gravningen var 0,4 m i diameter och 0,2 m djup (från 
avbanad yta). Stenarna låg relativt glest i ett lager.

Fynd: -
Datering: Odaterat.

Visby, kv Hjälmen 5, fornlämning 107
RAÄ, RAGU 
Monica Wennersten

En arkeologisk undersökning utfördes med anled
ning av tillbyggnad av bostadshus.

Vid husets nordvästra fasad, runt yttertrappan 
mot gårdssidan, handgrävdes ett schakt på ca 7,3 m2, 
ned till sterilt strandgrus på ett djup av 0,5 m. I 
schaktet framträdde, strax under markytan, en sten
läggning av kalkflisor, ett par stora kalkflisor lig
gande direkt på strandgruset samt ett eventuellt 
brandlager med en del skörbränd sten men utan 
kol/sot. Det sentida fyllnadslagret i schaktet innehöll 
bl.a. en hel del kakelugnsfragment. Inga medeltida 
fynd påträffades.

Fynd: -
Datering: Odaterat (brandlager) + nyare tid.

Visby, kv Hotellet 10, fornlämning 107
RAÄ, RAGU
Ann-Marie Pettersson, Monica Wennersten

En undersökning föranleddes av rivning av en äld
re fastighet och nybyggnad av kontorslokaler.

Under det rivna huset påträffades två tidigare 
okända husgrunder av sten. Inom ett område utan
för grunderna fanns ett kulturlager från sent 1100-tal 
och 1200-tal.

I tomtens norra del fanns en närmast intakt käl
larvåning till ett medeltida stenhus med yttermåtten 
9 x 10 m. Sannolikt utgör källaren det södra rummet 
i ett dubbelt så stort hus med närmare 20 meters 
längd mot Strandgatan. Den norra delen av källaren 
kan delvis ses i den stående byggnaden på grann- 
fastigheten. Byggnaden delas av en hjärtmur med en 
tunnvälvd öppning mellan de båda hushalvorna.

Huset har vid flera tillfällen varit föremål för om
byggnad, och troligtvis har också funktionen varie

rat. En av de tre trapporna sattes igen i och med upp
förandet av en ugnskonstruktion i tegel, vilken tor
de ha haft tillopp från det norra rummet. Valvöpp
ningen i hjärtmuren har vid något tillfälle satts igen. 
Ett höm av källaren har någon tid använts som smi- 
desverkstad. Därvid har man för hardningen använt 
sig av vattnet i en brunn byggd av kantställda hugg
na kalkstenshällar. Genom en öppning i den östra si
dan fångar brunnen upp det färskvatten som ständigt 
rinner nedför klintarna och som väller fram under 
källarens östmur. I brunnens västra sida finns brädd
avlopp. Vattnet har därifrån, via en urholkad stock, 
förts ut under husmuren och Strandgatan.

Byggnaden kan på bl.a. byggnadstekniska gran
der- med vällagda murar och rätt stor del fint hugg
na stenar - dateras till medeltid. Den stora mängd 
keramik som framkom i fyllningen i källaren härrör 
dock främst från 1600-talet, även om enstaka me
deltida skärvor framkom. Förutom krukskärvor på
träffades stora mängder djurben och i en del av käl
laren ett tjockt lager jämhaltigt material. Spår av 
bronshantering fanns också.

Byggnaden i sin helhet är en av de större medel
tida i Visby och är belägen i utkanten av den dåtida 
stadskärnan.

Två meter från det stora stenhuset stod ett ca 4 x 
5 m stort hus - en smedja - med källare i sten. Mu
rarna var tunna, bitvis dåligt byggda, och inte lagda 
för att bära en tung överbyggnad. Härden var belä
gen i det ena hörnet, där murverk saknades. En inre, 
låg mur var lagd längs två sidor. Ovanpå denna och 
ut mot väggmuren fanns ett ca 0,1 m tjockt isole
rande lerlager. I hela huset men framför allt över 
nämnda lerlager påträffades mycket stora mängder 
slagg. Även djurben och keramik framkom.

Fynd: Keramik, slagg, djurben, järn- och bronsföre
mål, glas, spelbricka m.m.
Datering: Tidig/sen medeltid, nyare tid före 1850.

Visby, kv Kakelugnsmakaren 4, 16 och 18
RAÄ, RAGU 
Ann-Marie Pettersson

I samband med att de sista villatomterna i kvarteret 
skulle bebyggas övervakades schaktningsarbetena. 
Tomterna är belägna inom Terra Nova-området, 
med tidigare undersökta gravar och boplatsläm
ningar från yngre bronsålder/förromersk järnålder. 

Inga fomlämningar påträffades på tomt nr 4.
På tomt nr 16 framkom en ca 0,5 m vid och 0,1 m 

djup grop fylld med sot- och kolblandad sand, samt 
en större grop, ca 1,3 m vid och 0,3 m djup, med röd
bränd sandblandad lera och ett sotigt lager i botten.

På tomt nr 18 fanns två härdar, ca 1,4 m stora och 
0,15-0,30 m djupa. Ytterligare en anläggning fram
kom här. Det var en diffus mörkfärgning, ca 1,1 m 
lång och 0,25 m bred, med något böjd form. Den var 
ca 0,2 m djup och hade mot botten en något asym
metriskt spetsigt rundad form. Kolprover togs.
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Fynd: -
Datering: Sannolikt yngre bronsålder/förromersk 
järnålder.

Visby, kv Kantorn 2, fornlämning 107
RAÄ, RAGU 
Christian Runeby

En förundersökning föranleddes av tillbyggnad av 
bostadshus beläget i hörnet vid Nikolaigatan och 
Erik XIII:s gränd. Ett 20 m2 stort område inne på 
gården maskinschaktades ned 0,3-0,4 m under 
marknivå. Endast ett omrört humuslager, med fynd 
av efterreformatoriskt material, berördes av schakt- 
ningen.

En provgrop, 0,4 x 0,4 m, i undersökningsområ
dets västra del grävdes ned till steril botten, som ut
gjordes av fmkomig sand på nivån 17,10 m.ö.h. San
den överlagrades av ett 0,6 m tjockt humuslager, 
utan stratigrafi, med inblandning av kalkstensflis. 
Lagret innehöll djurben. Bil-gods och träkol. Överst 
i provgropen låg ett 0,4 m tjockt omrört humuslager 
med fynd av porslin, fajans kritpipor och stengods. 
Fynden tillvaratogs ej.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Visby, kv Klinten 9
RAÄ, RAGU 
Eric Swanström

Med anledning av nybyggnation utfördes en förun
dersökning. Kulturlagertjockleken i området uppgår 
till ca 0,6 m, därunder vidtar kalkberget. På detta vi
lar ett ca 0,2 m tjockt lager jord med inslag av klap
persten. Därpå följer ca 0,2 m påförd sandjord med 
inslag av avsatt sandlager. Överst ligger ett 0,2 m 
tjockt lager svart jord. I schakten framkom sentida 
gångplattor av kalkstensflis liggande i anslutning till 
nuvarande markyta i gräsmatta.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, efter 1850.

Visby, kv Krämaren 2, fornlämning 107
RAÄ, RAGU
Ragnar Enge ström, Monica Wennersten

En förundersökning, följd av en arkeologisk under
sökning, föranleddes av planerad nybyggnation vid 
Knägränd.

Vid förundersökningen upptogs två provschakt, 
1 x 1 m stora och 4,5 m ifrån varandra, i cementgol
vet inne i ett mindre uthus, som skulle rivas inför ny
byggnationen. Schakten grävdes ned till berghällen, 
vilken framträdde på ett djup av 0,5 respektive 
0,7 m under golvnivå. Framför allt i det östligaste

schaktet fanns 0,5 m tjocka avsatta kulturlager med 
bränd lera, kalksten, sot, ler- och stengods, kam
fragment, spikar, glas och en stor mängd bronsslagg 
samt ben.

Vid den följande undersökningen upptogs ett 8 m 
långt schakt, ca 30 m2, utmed den norra tomtgrän
sen, mot kv Krämaren 1.1 schaktets västligaste del 
fanns ett 0,2-0,3 m tjockt kulturlager, som avtunna
de mot väster. Det sannolikt avsatta kulturlagret 
speglade 1700-talsaktivitet, bl.a. i form av fönster
glas och 1700-talsfajans (Rörstrand?). I schaktets 
centrala och östra delar fanns ett ca 0,25-0,35 m 
tjockt kulturlager, daterat till omkring år 1200. Där
över fanns ett lika tjockt kulturlager från 1700-talet 
och senare. Kulturlagren tycktes fortsätta söder om 
det upptagna schaktet.

I schaktet framkom delar av grunden, samt en 
golvnivå och därpå avsatta kulturlager, till ett brun
net trähus på stensyll. Keramiken har en tonvikt på 
sent 1100-tal fram till 1200-talets förra hälft. En 
mängd bronsslagg samt bronssmältor (”droppar”) 
indikerade att bronsgjutning utövats i huset. Huru
vida verksamheten bedrivits som husflit eller mer yr
kesmässigt kunde inte avgöras genom fältobserva- 
tionema.

Fynd: Bränd lera, ler- och stengods, kamfragment, 
spikar, 1700-talsfajans, fönsterglas, bronsslagg samt 
-smältor, ben.
Datering: Tidig/hög medeltid, samt nyare tid, före 
1850.

Visby, kv Krämaren 3, fornlämning 107
RAÄ, RAGU
Ann-Marie Pettersson, Monica Wennersten

En arkeologisk undersökning, som föregicks av en 
förundersökning, föranleddes av nybyggnation av 
bostadshus. Förundersökningen påvisade bl.a. ett 
högmedeltida stenhus och ett ca 0,5 m tjockt kul
turlager.

I den västra delen av den planerade byggytan be
gränsades undersökningen till platsen för lång- och 
tvärmurarnas grundläggningsschakt. Två schakt, 8 
m långa och 1 m breda, grävdes ned till berghällen, 
som framkom 0,35-1,10 m under markytan. Här på
träffades lämningar från en medeltida trähusbebyg
gelse i form av brandlager, ett stolphål samt en stor 
mängd bronsslagg. Ett vällagt golv av kalkstensfli- 
sor strax under marknivå härrör sannolikt från ett 
sentida hus.

I den östra delen, närmast Knägränd, undersöktes 
hela den planerade byggytan. Ca 2,5 m innanför 
gränden framkom grundmurarna till ett omkring 6 m 
brett, medeltida stenhus. Huset ligger parallellt med 
Knägränd och fortsätter mot norr in under en befint
lig byggnad på angränsande tomt. I husets sydöstra 
höm påträffades en trappa och i den sydvästra delen 
en raserad ugnskonstmktion. En senare mur var lagd 
på det medeltida husets västra mur.
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Fig 1. I kvarteret Laboratorn 5 i Visby påträffades två sammanbyggda medeltida stenhus och delar av 
en stenbelagd medeltida gränd. Foto E Swanström.
In Laboratorn 5 block, Visby, two conjoined medieval stone buildings and a cobbled medieval alleyway 
were encountered.
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Fynd: En stor mängd bronsslagg, keramik, bemålat 
glas från 1500-talet, samt ben.
Datering: Högmedeltid samt nyare tid.

Visbv, kv Laboratorn 5, fornlämning 107
RAÄ, RAGU 
Eric Swanström

Med anledning av husbyggnation och ledningsdrag
ning utfördes en förundersökning och en antikvarisk 
kontroll.

Vid undersökningen framkom två sammanbygg
da stenhus, sannolikt uppförda under 1200-talets 
mitt eller senare del. Byggnaderna har en storlek av 
5,10 x 5,75 respektive 6,15 x 6,20 m, orienterade i 
nordväst-sydost. I söder ansluter en gränd med be
läggning av kalkstensflis. Grändsträckningen finns 
belagd på 1646 års karta över staden.

Fynd: -
Datering: Högmedeltid.

Visby, kv Låssmeden 3, Terra Nova 
RAÄ, RAGU 
Monica Wennersten

En schaktningsövervakning utfördes i samband med 
avbaning inför planerad nybyggnation. Den tilltänk
ta byggplatsen ligger inom ett område med fomläm- 
ningar, som ej är synliga ovan mark. Tidigare har i 
kvarteren intill påträffats boplatslämningar i form av 
härdar, kokgropar och stolphål från sen bronsål
der/tidig järnålder. En ca 2 200 m2 stor yta avbana
des. Inga fomlämningar framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Visby, kv Melonen
RAÄ, RAGU
Ann-Marie Pettersson, Gunilla Wickman-Nydolf

Inför bostadsbyggnation på ett ca 1,5 ha stort områ
de i den yttre nordöstra delen av Visby gjordes en 
förundersökning i form av maskinavbaning av mat
jorden i 2,7 m breda provschakt, med en samman
lagd längd av 760 m. Mellanliggande ytor kontrol
lerades sedan översiktligt. På ömse sidor om det ak
tuella området har tidigare undersökts två odaterade 
skelettgravar under flat mark, ca 100 m åt nordväst, 
och ett gravfält från förromersk/romersk järnålder 
och en medeltida gårdsanläggning ca 100 m i syd
östlig riktning. Marken har använts för odling, dels 
som åker, dels för växthusanläggningar.

Undersökningarna berörde drygt sextio anlägg
ningar, varav flertalet utgjordes av 0,2-0,8 m vida 
nedgrävningar i den ”sterila” sanden eller sandblan- 
dade leran under matjordslagret. Fyllningen bestod

mestadels av sandig humus, i en del med inslag av 
kol, tegelfragment, kalkbmk, porslin och glas. Två 
enkla stolphål framkom också. Dessa lämningar be
dömdes, med några eventuella undantag, som senti
da. Inom en begränsad del av området fanns ett tiotal 
gropar fyllda med kolbemängd sandig humus. En av 
dessa hade även ett bränt lager av kalkstenar och lera.

En av anläggningarna, som i ytan inte skilde sig 
från de kringliggande, dolde en märklig begravning. 
Under ett sotigt slaggartat ytskikt, ca 1,5 m i diame
ter, fanns en totalt 0,7 m djup, närmast trattformig 
grop, med en extra, relativt trång nedgravning mot 
botten. Gropen var fylld med sotig och kolbemängd 
sandig humus. På en flat kalksten vid botten av den 
trattformade delen av nedgravningen (ca 0,4 m i dia
meter) påträffades skelettet av en människa, ned
tryckt i sittande ställning, med kraftigt uppdragna 
knän och ryggraden och huvudet i förvriden ställ
ning. Fynden, bl.a. två hela tyska mynt och delar av 
ytterligare två mynt, daterar "begravningen” till 
yngre vikingatid.

Fynd: Kol/sot, skörbränd sten, tegel, kalkbruk, pors
lin, glas etc. 4 silvermynt, 1 stycke bitsilver, 1 en
kelkam, 2 bennålar.
Datering: Vikingatid, nyare tid samt odaterat.

Fig 2. Kvarteret Melonen i Visby. Skelettet av en 
kvinna som satts ner i en trång kolgrop. Silvret 
och kammen (bakom respektive framför underbe
nen) daterar sig från yngre vikingatid. 14C-analy- 
ser av kol från gropen gav dateringar till äldre och 
mellersta vikingatid (1115+70 BP respektive 
1015+70 BP). Foto Ann-Marie Pettersson. 
Melonen block, Visby. The skeleton ofa woman 
buried in a narrow charcoal pit. The silver behind 
her lower leg and the comb in front of it date from 
the Late Viking Age. Radiocarbon samples of the 
charcoal in the pit have been dated to the Early 
and Middle Viking Age (1115 +1-70 BP and 
1015+1-70 BP).
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Visby, kv Muggen 1, fornlämning 107
RAÄ, RAGU 
Christian Runeby

En antikvarisk kontroll utfördes i samband med att 
två meterbreda schakt upptogs vid grundförstärk- 
ningsarbeten i hörnet Funcksgränd-Mellangatan.

Schaktet längs Funcksgränd maskingrävdes ned ca 
2 m till strandgrusnivå (7,9-8,0 rn.ö.h.). Ett lerhaltigt 
humuslager överlagrade strandgruset. I schaktväg
gen, i den övre delen av det 0,6 m tjocka humuslag
ret, identifierades ett mycket dåligt bevarat träverk i 
schaktets längdriktning. Överst i schaktet fanns ett ca 
1,3 m tjockt fyllningslager av humös sand.

Schaktet i Mellangatan maskingrävdes också ned 
ca 2 m (7,75 rn.ö.h.), dock utan att strandgrus på
träffades i botten. Bottenlagret i schaktet bestod av 
lerhaltig humus med kalkflisinblandning, som över
lagrades av ett åtminstone 0,9 m tjockt lerhaltigt hu
muslager. Överst fanns fyllningsmassor.

Fynd: -
Datering: Medeltid/nyare tid.

Visby, kv Pressen 3, fornlämning 107
RAÄ, RAGU 
Eric Swanström

Vid en arkeologisk undersökning, som utfördes i 
samband med ledningsdragning, påträffades en even
tuellt tunnvälvd stenhuskällare med dörröppning 
mot en numera försvunnen gränd. Gränden återfinns 
på 1646 års karta över staden. Byggnaden är sanno
likt uppförd under 1200-talets mitt eller senare del.

Fynd: -
Datering: Högmedeltid.

Visby, kv Priorn 14, V Kyrkogatan
RAÄ, RAGU 
Eric Swanström

Vid en arkeologisk undersökning framkom en ej da
terad brunn, med skoning av kalkstensflis, anlagd på 
medeltida kulturlager och grävd genom en gropkera- 
misk boplats. Vidare framkom det gropkeramiska bo
platslagret, som här hade en tjocklek av ca 0,2 m.

Fynd: -
Datering: Senneolitisk tid, högmedeltid, nyare tid.

Visby, kv Ringaren 1
RAÄ, RAGU 
Nils-GustafNydolf

Inför en mindre tillbyggnad av ett äldre bostadshus 
vid Klockgränd gjordes en mindre, arkeologisk un
dersökning av den 4,5 m2 stora byggnadsytan.

Stratigrafin består, nedifrån räknat, av sterilt bot
tengrus på vilket ligger ett ca 0,35 m tjockt, odate
rat kulturlager av svart, något grusig jord med tegel
inslag. Ovanpå detta finns ett tunt lager murbruk - 
troligen byggnadslager till det befintliga huset. 
Överst ligger ett lager trädgårdsjord. Lagerbilden 
omfattar totalt 0,65 m.

Fynd: -
Datering: Odaterat.

Visby, kv Rödspottan 8A 1
RAÄ, RAGU 
Malin Lindquist

En schaktningsövervåkning föranleddes av nybygg
nation i omedelbar närhet till S:t Göransruinen och 
förmodat medeltida kulturlager. Inget kulturlager 
kunde emellertid konstateras.

Fynd: - 
Datering: -

Visby, kv Rödspottan 22,14
RAÄ, RAGU 
Ann-Marie Pettersson

Med anledning av nybyggnation och ledningsdrag
ning utfördes en förundersökning. Fastigheten är be
lägen på kanten av en kraftig backsluttning ca 100 
m söder om S:t Görans ruin och hospital. Närheten 
till denna anläggning torde ha varit skäl för en före
gående provundersökning. På grund av oklara om
ständigheter kom undersökningen i stort sett bara att 
bli en dokumentation i efterhand.

Det i förväg handgrävda avloppsledningsschaktet 
var 20 m långt, 1 m djupt och endast 0,45 m brett, vil
ket avsevärt försvårade möjligheterna att göra iaktta
gelser angående lagerstruktur och liknande. Under ett 
ca 0,3-0,4 m tjockt lager matjord, med visst inslag av 
kulturlager, fanns ett 0,5-0,9 m tjockt kulturlager 
ovanpå det sterila kalkgruset. Kulturlagret syntes 
ostratifierat och innehöll gråbrun jord med kalkstenar, 
upp till 0,2 m stora, djurben, kalkbruk, murtegel, tak
tegel, spikar, nitar, keramik, glas etc. I schaktets nor
ra del var inslaget av stora kalkstenar, upp till 0,4 m 
långa, större och övriga inslag mindre. En stor del av 
kulturlagret syntes utgöras av byggnadsmaterial. Hu
ruvida lagret är påfört eller omrört på platsen kunde 
inte avgöras. I schaktväggen påträffades en dubbelkam 
i matjordslagrets nedre del. Övriga föremål plockades 
i de uppkastade jordmassorna. Fyndmaterialet var tids
mässigt homogent, närmast högmedeltida.

För garagebyggnaden avschaktades endast mat- 
jordslagret. Inget av arkeologiskt intresse framkom.

Fynd: Dubbelkam, stengods, svartgods, spikar, nitar, 
sågat ben, tegel, slagg.
Datering: Högmedeltid.
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Visby, kv S:t Klemens 6 
RAÄ, RAGU 
Monica Wennersten

En arkeologisk undersökning utfördes med anled
ning av tillbyggnad av bostadshus.

Ett 3 x 2,5 m stort schakt i vinkel upptogs på går
den, mellan befintligt hus och angränsande tomt. 
Större delen av schaktet grävdes för hand. Hela 
schaktet undersöktes ned till strandgrus, till ett djup 
av ca 1,85 m under marknivå.

Undersökningsområdet var kraftigt stört av flera 
ledningsdragningar. I schaktets nordöstra del fanns 
rester av en stenflisläggning, ca 1 m under marknivå. 
En stensatt brunn påträffades i schaktets sydvästra 
höm. Brunnen undersöktes till ett djup av ca 2,5 m 
och hade en största inre diameter på omkring 1,4 m.

Direkt på strandgruset, i schaktets botten, fanns en 
härd i form av en hårdbränd lerbotten, fylld med 
skörbränd kalksten och brända ben. Inga daterande 
föremål fanns i anslutning till härden.

Fyndmaterialet domineras helt av den stora 
mängd jämslagg och bottenskållor, som påträffades 
över hela schaktet i de omrörda jordlagren, men som 
framför allt förekom i det avsatta lagret ovanpå sten- 
flisläggningen. Liknande fynd från angränsande 
tomter vittnar om att en omfattande smidesverk- 
samhet har förekommit i området.

Fynd: Jämslagg, bronssmältor, ett par skifferbrynen, 
spikar, tegel, en mindre mängd keramik samt djur
ben.
Datering: Högmedeltid.

Fig 3. Vid en undersökning i kvarteret S:ta Maria 
12-13 i Visby påträffades rikligt med medeltida 
keramik. Däribland ett lock av stengods med röd- 
slammad yta. Foto E Swanström.
Excavations in St. Maria 12-13 block, Visby, yiel
ded an abundance of medieval pottery, including 
this stoneware lid with a red slip-coated surface.

Visby, kv S:ta Maria 12, fornlänining 107
RAÄ, RAGU
Nils-Gustaf Nydolf, Eric Swanström

Inför nybyggnation vid N Kyrkogatan har, i en första 
etapp, en förunderökning genomförts i tomtens norra 
del, närmast klinten. Ytan upptas till största delen av 
gräsmatta. Mot klinten ligger kraftiga rasmassor, vil
ka utjämnats och terrasserats. Det undersökta området 
utgörs dels av platsen för planerad huskropp, dels en 
yta som skall matjordsavbanas - totalt ca 800 m2.

Med grävmaskin grävdes tre schakt om vardera 
18 m i öst-västlig riktning. I öster genomgrävdes 
terrasserna (klintrasmassoma). Det visade sig, att 
stora ras skett i relativt sen tid. I fyllningen under 
stora rasblock (1,3 x 2 m) fanns sågade epifyser.

Tomten (gräsmattan) sluttar endast obetydligt åt 
väster, vilket är ett resultat av flerfaldiga utfyllnader 
(0,5 m i öster, drygt 1,3 m i väster) i en ursprungli
gen kraftigare sluttning av grusig klappersten.

I den västra delen av mittschaktet framkom vad 
som kan utgöra delar av en enkel stensyll och ett ler- 
golv i en träbyggnad, keramikdaterad till 1200-talets 
första hälft.

I det södra schaktet påträffades en försänkning i 
kalkberget - troligen en brunn - fylld med riv- 
ningsmassor, möjligen på 1800-talet.

Fynd: Keramik.
Datering: Medeltid/nyare tid.

Visby, kv S:ta Maria 12,13, fornlämning 107
RAÄ, RAGU 
Eric Swanström

En arkeologisk undersökning genomfördes med an
ledning av nybyggnation. Ett ca 0,8 m tjockt kul
turlager från 1200-talet undersöktes. 1 kulturlagret 
påträffades konstruktioner härrörande från trähus
bebyggelse samt några eldstäder.

I anslutning till det undersökta kulturlagret un
dersöktes grunden till ett 6 x 12,2 m stort, medelti
da stenhus. Byggnaden, som ligger parallellt med N 
Kyrkogatan, är sannolikt uppförd under 1200-talets 
första hälft.

Fynd: -
Datering: Högmedeltid.

Visby, S:ta Maria 23, Domkyrkan, fornlämning 
107
RAÄ, RAGU 
Monica Wennersten

En schaktningsövervakning utfördes i samband med 
anslutning av vattentag (kranar) till befintlig vatten
ledning på kyrkogården.

Två schakt, ca 1 m2 stora, maskingrävdes ned till 
vattenledningen ca 0,5 m under markytan. Ingreppet
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innebar en liten utvidgning av tidigare schakt. I ett 
av schakten påträffades på detta djup en kalkstens- 
häll, minst 0,6 m stor och 0,07-0,08 m tjock. I båda 
schakten fanns endast omrörda lager.

Fynd: - 
Datering: -

Visby, Smedjegatan, Klosterbrunnsgatan, forn- 
lämning 107
RAÄ, RAGU 
Monica Wennersten

Med anledning av ledningsdragning för kabel-TV 
utfördes en förundersökning i form av schaktnings- 
övervakning på två platser i innerstaden.

I Smedjegatan, mellan kvarteren S:t Klemens 5 
och Priom 1, maskingrävdes ett ca 4 m långt och 0,6 
m brett schakt ned till ett djup av 0,6 m. Delar av 
schaktet var berört av tidigare grävningar för elled
ningar. I en orörd del påträffades ett 8-12 cm tjockt 
kollager ca 0,4 m under markytan och därunder ett 
lager med kol, ben och slagg. Inga daterande fynd.

I Klosterbrunnsgatan, mellan kvarteren S:ta Ka
tarina 3 och Laboratorn 3, kunde kablarna läggas i 
tidigare grävda schakt.

Fynd:-
Datering: Odaterat.

Visby, Solbergaleden, hq (Peder Hardings väg), 
hm (Artillerigatan), hk (Östra Byrummet), hh 
(Solbergagatan), 174, hp, 280, ib (Järnvägsgatan), 
173,1180C, io (Söderväg), 1180R, Blåsippan, 284, 
im (Stenkumlaväg)
RAÄ, RAGU
Gunilla Wickman-Nydolf Nits-Gustaf Nydolf, Ann- 
Marie Pettersson, Peter Manneke, Ragnar Enge- 
ström

En schaktningskontroll utfördes, från november 
1988 till augusti 1989, i samband med anläggnings
arbeten för Solbergaleden. En ca 13 600 m2 stor yta 
kontrollerades.

I Artillerigatan (hm) påträffades två murrester. 
Murarna var orienterade i öst-västlig riktning och 
uppförda av flata kalkhällar i fem respektive tre skift. 
Eventuellt kan de tillhöra samma mur.

Två sentida vattenrännor påträffades: den ena låg 
i Peder Hardings väg och den andra vid infarten till 
gamla begravningsplatsen. Rännorna var orientera
de i nord-syd och uppförda av kalkstensflis.

De fyndförande lager som påträffades var sentida 
och påförda.

Fynd: Bl.a. djurben, porslin sentida keramik och te
gelfragment.
Datering: Nyare tid.

Visby, stg 421/421D, Visby flygplats, intill fornläm- 
ning 8
RAÄ, RAGU 
Monica Wennersten

En förundersökning utfördes med anledning av upp
sättande av en ljusreklamskylt. Platsen för den ca 
7-8 m höga skylten ligger i direkt anslutning till An- 
nelundsgravfältet (RAÄ 8). Avståndet till närmaste 
synliga grav är ca 30 m.

För hand grävdes ett antal provrutor, dels på plat
sen för skyltens betongfundament, dels längs den ca 
65 m långa ledningsdragningen för elkablar. Inga 
spår efter fomlämningar påträffades.

Fynd:- 
Datering: -

Visby, stg 1651 (del av)
RAÄ, RAGU 
Ann-Marie Pettersson

Vid en förundersökning i samband med markarbe
ten för en bilvårdsanläggning i den så kallade Räv
hagen dokumenterades 18 anläggningar av boplats
karaktär. Rävhagen-området är beläget inom samma 
sandstråk som det delvis undersökta Terra No va-om
rådet, med boplatslämningar från yngre bronsål- 
der-förromersk järnålder.

En av de aktuella anläggningarna utgjordes av en 
oregelbunden grop fläckvis fylld med sotig sand och 
på ytan några brända ben samt en krukskärva av 
bronsålders- eller äldsta järnålders typ. Övriga an
läggningar var obestämbara och osäkra. Flertalet av 
dessa innehöll sot/kol eller rödbränd sandblandad 
lera. En del av området har varit odlat. Fynd av re
lativt modernt glas och porslin, och även keramik 
och kakel från 1600-1700-talen, samt kritpipsfrag- 
ment hänför sig sannolikt till gödsling. Inget av des
sa fynd kunde sättas i samband med någon anlägg
ning.

Fynd: -
Datering: Sannolikt yngre bronsålder, äldre järnål
der, samt odaterat.

Visby, kv Stopet 4 (Berggränd 7), fornlämning 107
RAÄ, RAGU 
Nils-Gustaf Nydolf

En förundersökning utfördes på grund av om-, till- 
och nybyggnation. Tre schakt grävdes utan att fynd, 
äldre än ca 1700-tal, påträffades.

Fynd:-
Datering: Nyare tid.
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Visby, kv Systemet 5, fornlämning 107
RAÄ, RAGU 
LeifZerpe

En arkeologisk undersökning föranleddes av plane
rad utbyggnad, av en barservering, åt öster mot Rys
ka gränd. Undersökningen berörde främst gårdsytan 
på fastighetens södra del, vilken ej undersökts tidi
gare. Delar av fastigheten har undersökts 1972 och 
vid två tillfällen 1977. År 1972 frilädes ett flertal 
lämningar av olika byggnadsverk, bl.a. ett sen- eller 
eftermedeltida stenhus, här kallat kämbyggnaden, 
som dokumenterades och fick kvarligga.

Undersökningsområdet gränsar till nuvarande 
Stora torget i innerstadens hjärta. Under 1100-talet 
låg området i stadens utkant, men vid 1200-talets 
slut var sannolikt stora delar av området runt Stora 
torget täckt av stenhus. Ingen förekomst av högme
deltida stenhus kunde påvisas vid undersökningen, 
men området hade varit bebyggt. Fynden härrörde i 
stort sett från 1200-talet och framåt.

Det fåtal konstruktioner som påträffades utgjordes 
av ugnar, lergolv, kalkstensgolv, murar och förkol
nade träkonstruktioner. Kulturlagren avslöjade dock 
att det verkliga antalet anläggningar varit större. Un
dersökningsområdet hade genomgrävts av flera sen- 
och eftermedeltida murverk, vilka utplånat många av 
de medeltida spåren. Ett antal raserings- och bygg- 
nadslager innehållande kalkbruk indikerade bygg
nationer av olika slag.

Tre ytor, vilka omfattade flera bebyggelseskikt 
och faser, undersöktes. Gemensamt för dessa var ett 
heltäckande bebyggelseskikt med tegelfärgade, eld- 
påverkade lerlager. Det centrala partiet, strax söder 
om kämbyggnaden, hade flera på varandra lagda ler
lager. Dessa representerade olika bebyggelseskikt 
under en kortare eller längre tid. Detsamma gällde 
för ytan norr om kämbyggnaden, som undersöktes 
1977. Sannolikt hade lerlagren varit sammanhäng
ande innan de skildes åt av den senare uppförda 
kämbyggnaden. Lerlagerkoncentrationema anslöt 
till ugnar av tegel. Inga fynd kunde ge en direkt för
klaring till ugnarnas och lerlagrens funktion, men en 
av ugnarna var av biläggartyp med sammanbyggd 
härd och 'Värmemagasin”. Anläggningarna datera
des till tidigast 1300-talet.

Benavfall påträffades koncentrerat i ett av bebyg
gelseskikten och bestod av epifyser och kapade rör- 
bensbitar från mellanhand/fotben av nöt. Tillsammans 
med några ämnen till tandplattor och andra bearbeta
de rörbensbitar representerade materialet olika mo
ment i tillverkningen av sammansatta dubbelkammar. 
Ett direkt samband kan finnas med den stora kam- 
makeriverkstaden som påträffats i kvarteret Nunnan 
1. Kanske framställdes här, för den stora verkstadens 
bmk, ämnen till ändplattor, tandplattor och kamske
nor? Det finns flera exempel på dylika små tillverk- 
ningsplatser, bl.a. i kv. Kruset, på klinten ovanför det 
aktuella undersökningsområdet. Avfallslagret datera
des till 1200-talet, sannolikt dess första hälft, utifrån 
keramiktyper som All, AI-B1:1, BI:2 samt BII:1.

Det medeltida fyndmaterialet dominerades över
huvudtaget av keramik, omfattande alla godstyper, 
med tyngdpunkten förlagd till yngre svartgods, 
AI:1, från 1200- och 1300-talen.

Fynd: Keramik, kammakeriavfall.
Datering: 1200-1700-talen.

Visby, kv Systemet 6, fornlämning 107
RAÄ, RAGU 
Christian Runeby

En arkeologisk undersökning föranleddes av att ett 
5 x 2 m stort och 3 m djupt schakt upptogs i samband 
med ombyggnadsarbeten invid en befintlig bygg
nads östra vägg.

Schaktväggen dokumenterades och en ca meter- 
lång sträcka med stratigrafi kunde identifieras. 
Schaktet grävdes ned till en nivå ca 19,6 m.ö.h. I bot
ten fanns ett ca 0,6 m tjockt humuslager med fynd 
av BI-gods. Omkring 20,7 m.ö.h. låg ett nästan me- 
tertjockt lager med kalksten lagd i lera. Troligen rör 
det sig om en murkonstruktion. Muren överlagrades 
av bränd lera och överst i schaktväggen ett ca 1,1 m 
tjockt fyllnadslager.

Fynd: Keramik, BI-gods.
Datering: Medeltid/nyare tid.

Visby, kv Säcken 3, fornlämning 107
RAÄ, RAGU 
Nils-GustafNydolf

En antikvarisk kontroll utfördes i ett maskingrävt 
dräneringsschakt på de nordöstra och sydöstra si
dorna om befintlig byggnad. Ärendet var ej anmält 
i förväg. Schaktet berörde omrörda lager. Steril bot
ten erhölls i gatan (Specksrum).

Fynd: -
Datering: Odaterat.

Visby, kv Tjärkoket 14, fornlämning 107
RAÄ, RAGU 
Monica Wennersten

En arkeologisk undersökning föranleddes av om- 
och tillbyggnad av bostadshus, beläget strax innan
för stadsmuren i den södra delen av Klinten.

Ett schakt på ca 12 m2 handgrävdes i vinkel runt 
huset. Området var starkt omrört, dels av två dräne- 
ringsbrunnar och -rör, dels en källartrappa. Moränen 
låg på ett djup av 0,6-0,65 m.

Strax söder om trappan påträffades en ca 0,6 m 
bred mur, av främst kalksten, direkt under markytan 
och i vinkel mot huset. Troligen rör det sig om den 
sydvästra väggen i en mindre byggnad. Direkt intill 
denna mur upptogs en 0,5 x 1,0 m stor grop, sanno
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likt i en mindre källare till nämnda byggnad. Här på
träffades flera lager med bland annat kalkbruk, tegel, 
ben och lera ned till ett djup av 1,4 m, där moränlag
ret vidtog.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Västergarns sn, Snauvalds 1:5, Lauritse 1:8B,
1:15,3:1, Ammor 6:1, bl.a. fornlämning 50
RAÅ.RAGU
Christian Runeby, Monica Wennersten

En undersökning föranleddes av nydragningar av 
avlopp och omläggning av vattenledningar i anslut

ning till detta. Undersökningsområdet var beläget 
centralt inom Västergamsvallen (RAÄ 1) och be
rörde även ett medeltida kulturlager (RAÄ 50), som 
sträcker sig ungefär från Västergams kyrka och ca 
250 m åt sydväst. Ledningsdragningar skulle göras 
dels söderifrån fram till vägen mot Sanda, parallellt 
med och ca 110 m öster om kustvägen, dels längs 
Sandavägen mot kyrkan, med förgreningar in på an
gränsande tomter.

På tidigare icke exploaterad mark handgrävdes en 
meter breda schakt, till en sammanlagd längd av ca 
190 m och ned under kulturlagemivå. Jorden sålla
des och allt fyndmaterial tillvaratogs. Inom områden 
där omläggning av befintliga ledningar skulle göras 
företogs kontroll vid schaktningen. Kulturlagrets 
tjocklek varierade mellan de olika fastigheterna. I

Fig 4. Den större av de två lerbottnar, som påträffades vid undersökningarna på Snauvalds 1:5 i Väster
gams sn. Anläggningen, vars enda hela sida är 1,8 m lång, fortsätter in i schaktväggen. Foto Christian 
Runeby, RAÄ.
The larger of two clay platforms encountered during excavations at Snauvalds 1:5, Västergarn parish. 
The one complete side of the feature was 1.8 m long. The feature continues under the trench wall.
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området längst åt sydväst, närmare kusten, var kul
turlagret i allmänhet omkring 0,4 m tjockt. Marky
tan låg här ca 3,2 m.ö.h. Inom fastigheterna i den 
nordvästra delen av undersökningsområdet, längre 
från kusten, var kulturlagertjockleken mellan 0,4 och 
0,8 m och markytan ca 4,4 m.ö.h.

Flera anläggningar påträffades i schakten. I all
mänhet rörde det sig om nedgrävningar, stolphål 
samt några stensamlingar. Till de mera intressanta 
hörde två lerbottnar, som påträffades på Snauvalds 
1:5. Båda låg 0,4 m under marknivå och bestod av 
grå, torkad lera i en skålformad nedgravning i den 
sterila sanden. Den större anläggningen, som bara 
delvis kunde grävas fram, hade en 1,8 m lång sida. 
Den andra var betydligt mindre, 0,5 x 1,4 m och låg 
under en svårtolkad konstruktion med en hel del 
bränt material - troligen någon form av ugn. Endast 
ett par liknande lerbottnar har tidigare påträffats på 
Gotland. På Lauritse 1:8B påträffades några störar 
och en bräda liggande direkt på den ljusgula sjösan
den. Nivån var 2,82 m.ö.h., vilket är obetydligt hög
re än den medeltida strandlinjen.

Det omfattande fyndmaterialet domineras av djur
ben och slagg. Framför allt keramiken och kam
marna daterar kulturlagret inom undersökningsom
rådet till 1100-1300-talen. Några krukskärvor och 
ett par små beslag kan eventuellt föras till sen vi
kingatid.

Fynd: Keramik, kammar, djurben, slagg.
Datering: Vikingatid, tidig/hög medeltid.

Västerheide sn. Nygårds 1:332
RAÄ.RAGU
Gunilla Wickman-Nydolf

I samband med ledningsdragning och tillbyggnad av 
hus utfördes en schaktningsövervakning. Området 
ligger ca 110 m från stranden, i närheten av en sten- 
åldersboplats (RAÄ 33) och två gravfält (RAÄ 30, 
vikingatida, och 34). Vid schaktningen påträffades 
inga fornlämningar.

Fynd: - 
Datering: -

Gästrikland

Gävle, kv Gefleborg, fornlämningarna 51,42
Länsmuseet i Gävleborgs län 
Elise Hovanta

En antikvarisk kontroll föranleddes av byte av elkab
lar samt grävning för nya lyktstolpar inom kvarteret 
Gefleborg.

Vid grävningen framkom rester efter stenlägg
ningar, framförallt öster och nordost om Gävle Slott. 
Stenläggningarna, som utgör rester efter slottets sten- 
lagda gårdsplan, påträffades på ringa djup under bär
lager och asfalt, varför åldem inte torde vara så hög.

Fynd:-
Datering: 1800-tal.

Gävle, kv Gefleborg, fornlämningarna 51,42
Länsmuseet i Gävleborgs län 
Elise Hovanta

Vid Gävle Slott har tidigare funnits en slottskyrka. 
Denna uppfördes på 1580-talet och var ihopbyggd 
med själva slottet. Hela byggnadskomplexet brann 
1727, varefter kyrkan revs och slottet renoverades. 
Eftersom kunskap om kyrkans storlek och bygg
nadsmaterial saknades, beslöt länsmuseet att göra en 
mindre, arkeologisk undersökning för att utröna ka
raktär och omfattning av resterna efter kyrkan.

Ett T-format schakt togs upp och grävdes skiktvis. 
Rikliga rasmassor påträffades och bland dessa fanns 
en mångfald föremål från 1600-1700-talen. Läm
ningarna efter kyrkan visade att denna hade haft for
men av en 7,5 x 7,5 m stor, femsidig korutbyggnad, 
huvudsakligen av gävlesandsten.

Fynd: Keramik, ben, kritpipor, glas.
Datering: 1600-1700-tal.

Gävle, Källgränd, V Islandsgatan, fornlämning 51
Länsmuseet i Gävleborgs län 
Elise Hovanta

Vid grävningar för fjärrvärmeanläggning påträffades 
ca 0,2 m tjocka kulturlager strax S. om Gavleån, som 
rinner genom staden. De bevarade kulturlagerrestema 
bestod av tre skikt. Det övre innehöll svart, fet, sand- 
blandad mo med rikliga inslag av kol och yngre röd- 
godskeramik. Mellanskiktet tolkades som ett möjligt 
svämlager. Det undre skiktet, som låg direkt på varvig 
lera, bestod till största delen av träflis och spån i san
dig mo. Även i detta skikt fanns rödgodsskärvor, men 
av äldre typ.

I kulturlagren stod tre rader av pålar nedslagna. 
Dessa tolkades som rester efter en rustbädd eller 
bryggkonstruktion.

Fynd: Rödgodskeramik, kritpipa.
Datering: Senmedeltid/nyare tid.

Hille sn. Hille 2:114, fornlämning 83
Länsmuseet i Gävleborgs län 
Elise Hovanta

Med anledning av planerad villabebyggelse utfördes 
en förundersökning av en förmodad järnframställ-
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ningsplats. Området utgörs dels av åker, dels av 
skogsmark. På åkem hade slagg påträffats vid in
venteringen. Vid förundersökningen konstaterades 
slaggen härröra från ett sönderplöjt slaggvarp. I kan
ten mellan åker och skog påträffades dessutom två 
blästerugnar, som mäter 0,8 x 1,6 m i innermått och 
som är uppbyggda av sten i kallmur.

Fynd: Jämslagg.
Datering: Jämålder/medeltid.

Halland

Asige sn, Asigestugan 1:2, Asige 1:2
Hallands länsmuseer
Martin Carlsson, Lena Berglund

En undersökning föranleddes av planerad husbygg
nation. Sammanlagt undersöktes 133 anläggningar, 
varav 75 stolphål samt härdar och gropar.

Ett västsydväst-ostnordostligt orienterat hus har 
genom sin konstruktion med två takbärande stolp
rader och den rabbade keramiken daterats till yngre 
bronsåldern.

Fynd: Keramik (rabbad), flintavslag, bränd lera, 
brända (djur?) ben.
Datering: Yngre bronsålder.

Eftra och Slöinge snr, Hanarp 1:6,4:1 resp Bärte 
1:1, Slöinge-Stenstorp 5:6, 5:11, 5:16, Sprottorp 
1:4, Toarp 1:10,3:1, fornlämningarna 90 (Eftra), 
10, 25, 68, 70, 73 (Slöinge)
Hallands länsmuseer 
Christina Fors, Bo Strömberg

En förundersökning utfördes i samband med pro
jektering för dubbelspår Heberg-Öringe, genom Ef
tra och Slöinge socknar i Falkenbergs kommun. Syf
tet var att utröna fomlämningars art och omfattning 
samt att beräkna kostnaderna för undersökning och 
borttagande av fomlämningar.

Med hjälp av en traktorgrävare togs provschakt 
upp inom fem provundersökningsområden (PUO). 
Förundersökningen inom ett sjätte område har upp- 
skjutits tills vidare.

Resultaten från förundersökningen medför att ett 
boplatsområde bör undersökas. Detta är beläget på 
en moränhöjd invid ett vattendrag och i anslutning 
till området finns en stensättning som också bör un
dersökas. Lokalen påträffades inom nordvästra de
len av PUO 2 (Toarp 1:10).

Fynd: -
Datering: Yngre stenålder-yngre järnålder.

Eldsberga sn, Eldsberga 21:1, Perstorp 8:1,15:1, 
22:4
Hallands länsmuseer 
Christina Fors

Vid förundersökning inför planerat nedläggande av 
VA-ledning påträffades tidigare okända fomläm
ningar. På en flack del av en grusås, i norr svagt slut
tande mot ett vattendrag, och i närhet av registrera
de gravhögar och fyndplatser för stenåldersföremål, 
noterades 20 härdar, 50i—70 stolphål och gropar. I den 
norra delen av boplatsområdet, mot vattendraget, 
fanns fynd som indikerade en mesolitisk boplats.

Fynd: Mikrospån, spån, plattformsavslag och av
slag.
Datering: Mesolitisk tid-medeltid(?)

Enslövs sn, Oskarström 4:179
Hallands länsmuseer 
Bengt Westergaard

En undersökning föranleddes av att ett flertal miss
tänkta stensättningar påträffats vid planerad hus
byggnation. Misstankarna bekräftades vid en mind
re provundersökning av ett slumpvis utvalt objekt 
inom det planerade området. Samma objekt under
kastades senare den nu aktuella undersökningen.

Vid utgrävningarna framkom en flack, övertorvad 
stensättning, ca 6 m i diameter och 0,6 m hög. Sten- 
sättningen bestod av två stenskift och var jordfylld. 
Någon kantkedja kunde inte med säkerhet påvisas.

Fyndmaterialet var spritt över i stort sett hela den 
yta som upptogs av stensättningen. Någon grav
gömma kunde emellertid inte påvisas och med tan
ke på fyndens rumsliga spridning pekar det mesta på 
att ett eller flera kärl medvetet krossats mot marken 
vid en eventuell begravning.

De få benfragment som framkom har genomgått 
en preliminär osteologisk analys av Ame Andersson, 
Halmstad. Benen kan enligt analysen härröra från en 
kremerad människa.

Dateringen av stensättningen baseras i huvudsak 
på keramikmaterialet.

Utifrån undersökningsresultatet finns det skäl att 
misstänka att övriga diffusa stensättningsliknande 
bildningar i området också utgör stensättningar och 
att området i sin helhet kan vara ett gravfält.

Fynd: Keramik, flinta och enstaka fragment av brän
da ben.
Datering: Förromersk järnålder-romersk järnålder.

Falkenberg, Arvidstorp 1:39
RAÄ UV Väst 
Lars G Johansson

En förundersökning utfördes inom Falkagårdsom- 
rådet - ett planerat bostadsområde i stadens norra ut-
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kant. I områdets västra del fanns tidigare registrera
de härdar eller kokgropar och inom planerade grön
områden fanns några stensättningar. Flera indika
tioner på bosättningar upptäcktes under arbetet, de 
flesta dock så starkt sönderodlade att fortsatta un
dersökningar knappast skulle tillföra någon ny kun
skap.

På områdets högsta partier kunde emellertid väl- 
bevarade delar av en boplats, sannolikt från äldre 
järnålder, konstateras. Fortsatt undersökning plane
rades till 1990.

Fynd: - 
Datering: -

Falkenberg, Ringarevägen, Kyrkovägen, fornläm- 
ning 17
RAÄ UV Väst 
Lars Lundqvist

En undersökning orsakades av planerad utbyggnad 
av dagvattenledning, byte av vattenserviser och 
nedläggning av gasledningar i gatorna. Undersök
ningen föregicks av en provundersökning (hösten 
1988) av delar av det område som ansågs tillhöra det 
senmedeltida Nya Falkenbergs stadsområde.

Undersökningen visade att de upp till 0,4 m 
tjocka jordlagren, som vid provundersökningen be
dömts vara avsatta avfallslager, måste ses som i hu
vudsak naturligt bildad mylla. De mörka gråbruna 
lagren bestod av starkt humusblandad sand. De 
fanns över ett stort område (mer än 10 000 m2), var 
mycket homogena och de enda stenar som påträffa
des var ett femtiotal slagna flintor. I lagrets övre de
lar kunde man urskilja tunna skikt, <0,05 m, som in
nehöll enstaka, starkt fragmentariska och efterme- 
deltida fynd.

Flertalet flintor påträffades i det understa, 10-15 
cm tjocka, lagret närmast alven. Ett trettiotal flint
avslag från en och samma flintknuta, funna på en 
och samma plats, tyder på att de deponerats där un
der stenålder och alltså låg i primärt läge. Myllagret 
bör då ha börjat bildas någon gång under stenåldern, 
sannolikt mesolitisk tid, vilket understryker att jord
lagret har en naturlig bildningshistoria.

Troligen har det inte funnits några senmedeltida 
stadslämningar eller avfallslager från Ringarevägen 
och Kyrkovägen och vidare mot sydöst. Några an
läggningar äldre än 1920-tal påträffades inte. En viss 
reservation bör göras då endast gatumark undersökts 
och gatunätet idag är detsamma som under stadsti- 
den. Eventuella senmedeltida lämningar kan ha 
schaktats bort i samband med gatuarbeten, från och 
med 1920-talet, då området bebyggdes. Detta kan 
kontrolleras genom fortsatt bevakning och mindre 
undersökningar på tomtmark.

Problemet med läget för den medeltida stadsbe
byggelsen kvarstår. Området söder, väster och non
om kyrkoruinen bör bevakas noga. Söder om ruinen 
påträffades delar av en husgrund 1988, väster om

kyrkoruinen finns uppgifter om en brunn framför 
Nybyhemmets ingång och norr om ruinen finns en 
bergshöjd (Falkberget). Det är värt att notera att kyr
kans grundstenar ligger på en utstickare av Falkber
get och att kyrkan och berget också ligger centralt i 
vad som under 1800-talet (1843) anges som den ab
solut bästa åkerjorden i Falkenbergs östra gärde.

Fynd: Slagen flinta.
Datering: Stenålder, nyare tid.

Fjärås sn, Må 2:1, Rossared 5:18 m.fl., fornläm- 
ning 450
RAÅ UV Väst 
Viktor Svedberg

En arkeologisk utredning utfördes inom ytan för ett 
planerat bostadsområde. Inom det ca 24 ha stora om
rådet var tidigare endast ett par mindre skålgropsfö- 
rekomster kända. Utredningen föranleddes av ex
ploateringens omfattning och av att omgivningarna 
är mycket rika på fomlämningar. Utredningen om
fattade byrå- och fältinventering, med genomgång 
av äldre skifteskartor samt kända och undersökta 
fomlämningar i omgivningen. Även de geologiska 
och topografiska förhållandena studerades.

Inom en yta av ca 14 ha, i områdets östra och nor
ra del, är förhållandena mycket gynnsamma för för
historiska boplatser från olika perioder. Förutom de 
tidigare kända skålgropsförekomstema finns, inom 
denna del av området, odlingsrösen, åkerparceller 
och odlings-/boplatsterrasser. Dessa kan delvis ha 
anknytning till den nu försvunna Smedinge by, som 
låg omedelbart utanför planområdet och kan föras 
tillbaka till 1409.

I områdets nordligaste del finns en del, till synes, 
kantställda klumpstenar, som kan vara rester av ett 
flatmarksgravfält. Centralt i området finns några sto
ra, flacka förhöjningar, som möjligen kan vara rester 
av utplöjda gravhögar.

Förslagsvis kan ca 10 ha i områdets sydvästra del 
exploateras utan ytterligare undersökningar. Däre
mot måste exploateringen av resterande ytor i norr 
och öster föregås av en förundersökning.

Fynd: - 
Datering: -

Fjärås sn, Torpa 13:14 (avstyckad från 13:4), forn- 
lämning 333
RAÄ UV Väst 
Jörgen Streiffert

Med anledning av en planerad husbyggnation utför
des en förundersökning, som följdes av en under
sökning. Tomten ligger invid åkermark där ett rikligt 
flintmaterial registrerats (RAÄ 333), samt vid foten 
av en fomborg (RAÄ 126).

Vid förundersökningen grävdes 8 provgropar,
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Fig 5. Översikt över Slottsmöllan från norr. Ungefär hälften av området avbanat. Halmstad. Foto Bengt 
Westergaard.
General view of Slottsmöllan from the north. Overburden removed from about half the area.

Fig 6. Stolphål tillhörande Hus V, med resterna av den förkolnade stolpen omedelbart till höger om 
stenskoningen. Träslag ask. l4C-datering: 2370150 BP. Slottsmöllan, Halmstad. Foto Lena Bjuggner. 
Posthole from Building V with remains of charred post to the immediate right of the post packing. Wood 
species: ash. MC date: 2370+1-50 BP.
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1 x 1 m stora. Groparna, samt ett tidigare grävt 
schakt (11 m långt och 1 m brett) för avloppsbrunn, 
visade att det under ett 30-50 cm tjockt matjords- 
lager fanns ett ca 8-10 cm tjockt kulturlager, som 
mest bestod av sand och grus (transgressionslager) 
innehållande en knacksten, en keramikbit, en skra
pa och diverse restprodukter från flinttillverkning. 
Mellan kulturlagret, och en bit upp i detta, och un
derliggande lager framkom ett svallat flintmaterial 
av mesolitisk karaktär.

Vid undersökningen påträffades tre boplatslager. 
Det översta var rester av en gammal markyta med in
slag av kulturlagerrester. I lagret fanns kolbitar, 
brända djurben, bränd lera, lerklining, enstaka bitar 
av oomerad keramik samt slagen och bearbetad flin
ta. Inget svallat material syntes. Direkt under detta 
framkom det transgressionslager som påträffats vid 
förundersökningen. Kulturlagerrestema i dess övre 
skikt tillhörde med största sannolikhet det övre bo
platslagret. På och i transgressionslagret framkom ett 
svallat mesolitiskt material med bl.a. en kärnyxa. 
Därunder påträffades också flintavslag. Dessa var 
betydligt mer svallade än de i de övre lagren. Dess
utom var samtliga flintavslag helt vitpatinerade.

Till skillnad från det översta lagret fanns trans
gressionslagret och det underliggande lagret endast 
inom vissa delar av tomten, i huvudsak på ett höjd- 
läge och en intilliggande sydvästsluttning.

Det mesolitiska materialet dateras preliminärt med 
hjälp av strandlinjekurvan till ca 5500-5000 f.Kr. 
Därefter steg vattennivån och täckte området. Efter 
vattnets tillbakagång har boplatsen åter använts, vil
ket många icke svallade flintavslag, kärnor m.m. i 
kulturlagrets övre delar visar. De yngre lämningarna 
hör möjligen samman med ett närliggande område 
med flintmaterial från senneolitikum/äldre bronsål
der (GAM nr 134). Fomborgen (RAÄ 126) och en 
stensättning inom denna (RAÄ 127) går kanske ock
så att tidsmässigt koppla samman med kulturlagret.

Fynd: Brända djurben, bränd lera, lerklining, oor- 
nerad keramik samt slagen och bearbetad flinta. 
Datering: Mesolitikum, järnålder.

Gällinge sn, Hårred 1:2, fornlämning GAM 38
RAÄ UV Väst 
Bo Strömberg

Inför en planerad utvidgning av en grustäkt förun
dersöktes ett område i anslutning till en stenålders- 
boplats. Denna hade upptäckts 1918 vid den så kal
lade göteborgsinventeringen, då två tjocknackiga 
flintyxor och en såg av flinta påträffades.

Stenåldersboplatsen kommer inte att beröras av 
den planerade exploateringen, förutsatt att gränsen 
för det planerade exploateringsområdet ej över
skrids.

Fynd: - 
Datering: -

Halmstad, Drottning Kristina 10 och 11, fornläm
ning 44
Hallands länsmuseer 
Lena Bjuggner

I samband med projektering för husbyggnation ut
fördes en förundersökning. Fyra provgropar grävdes 
och gav till resultat att kulturlager och anläggning
ar från 1300-1800-tal påträffades. I den östra sidan 
av tomterna framkom huslämningar, gårdsplaner 
och staket (tomtgränser), medan den västra delen 
fungerat som bakgård, avfallsplats och betesområde 
under medeltiden.

Fynd: Keramik, glas, järn, djurben.
Datering: 1300-1800-tal.

Halmstad, Halmstad 7:3,9:11 (Slottsmöllan)
Hallands länsmuseer 
Bengt Westergaard

En undersökning föranleddes av planerad nybyggna
tion ca 3 km norr om Halmstads centrum. Det topo
grafiska läget utgörs av en plan terrassbildning med 
en relativt brant sluttning ner mot Nissan ca 100 m ös
ter därom. Det geologiska underlaget utgörs av ren 
sand. Före undersökningen var inga fynd eller andra 
fornlämningsindikationer kända från området, vilket 
är märkligt med tanke på det mycket omfattande 
fyndmaterial som tillvaratogs vid undersökningen.

Fornlämningen utgjordes av ett boplatsområde 
med lämningar från mesolitisk tid och fram till järn
åldern. Tyngdpunkten ligger i tidigneolitikum och 
förromersk järnålder. Totalt framkom närmare 2 500 
anläggningar, bl.a. härdar och stolphål. Hur dessa för
delar sig i tid och typ är ännu oklart. Redan i fält kun
de dock åtminstone åtta långhus urskiljas. Flertalet 
var av samma typ, med parvis ställda takbärande stol
par. Husen var 10-15 m långa och bestod av 5-6 par 
med takbärande stolpar. Typen är tidigare känd i Hal
land och synes tillhöra förromersk järnålder. En l4C- 
datering har gjorts på kol taget från resterna av en 
nedbrunnen takbärande stolpe, vilken ingått i ett av 
långhusen. Dateringen bekräftar tidigare gjorda iakt
tagelser och ligger i förromersk järnålder.

Ett mycket omfattande tidigneolitiskt fyndmate
rial påträffades. Detta domineras av keramik och 
flinta, bl.a. stora mängder mynningsdekorerad kera
mik (främst med snördekor), tvärpilar och skrapor. 
Ett mindre antal tidigneolitiska kärl torde kunna re
konstrueras utifrån de tillvaratagna fragmenten. En 
stor del av det tidigneolitiska fyndmaterialet fram
kom i en omfattande kulturlagerbildning av vilken 
stora delar undersöktes.

I nuvarande skede är det helt omöjligt att avgöra vil
ka anläggningar som tillhörde respektive period. Ett 
långhus tycks dock, främst utifrån dess form, kunna 
dateras till tidigneolitikum. I undersökningens slut
skede framkom nämligen en husliknande konstruktion 
där den västra gaveln syntes bredare än den östra.
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Fig 7. Tidigneolitiskt kärl under fram tagning. Delar av kärlet innehöll förkolnade matrester, vilka 14C- 
daterats: 4860+100 BP (okalibrerat). Slottsmöllan, Halmstad. Foto Bengt Westergaard.
Early Neolithic vessel during excavation. Part of the vessel contained charred food which has been ra
diocarbon dated: 4860+I-100BP (uncalibrated).

Utöver det tidigneolitiska materialet framkom 
stora mängder rabbad keramik, associerad med bl.a. 
gjutdeglar av bränd lera. Deglama antyder metall
hantering/bronshantverk och en datering till yngre 
bronsålder/äldre järnålder. Ytterligare indikationer 
på liknande hantverksaktiviteter framkom i form av 
åtta meterstora/-djupa härdgropar anlagda i rad.

Av osäkra, medeltida lämningar kan nämnas ett 
flertal fossila hålvägar, vilka syntes ha ersatt var
andra vartefter de blivit för djupa.

Fynd: Flinta, keramik, gjutdeglar m.m.
Datering: Mesolitisk tid-järnålder.

Halmstad, kv S:t Nikolaus 19, fornlämning 44
Hallands länsmuseer 
Lena Bjuggner

En förundersökning föranleddes av nybyggnation i 
anslutning till Länsstyrelsen i kvarteret S:t Nikolaus. 
Två provgropar grävdes och kulturlager med en 
mäktighet av 0,2 respektive 0,6 m uppmättes. En an
läggning, en tunna (brunn), påträffades. Inga fynd 
kunde knytas till anläggningen, men på grund av det 
stratigrafiska läget kan anläggningen eventuellt da
teras till senmedeltid.

I kulturlagren påträffades fynd från 1500-talets 
slut och fram till 1800-talet. Provundersökningen 
bekräftade det tidigare antagandet att området inte 
varit bebyggt under medeltiden utan endast utnytt
jats extensivt. Under 1600-1800-talen var marken 
utlagd som slottsträdgård, först därefter växte be
byggelsen upp i området.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, före 1850.

Halmstad, Snöstorps-Brogård 1:69, Röinge 7:4
Hallands länsmuseer 
Lennart Carlie

En förundersökning föranleddes av utvidgning av ett 
planområde för bostadsbebyggelse. Pågående ut
grävning av detta gav vid handen att boplatsläm
ningar fanns i de nytillkomna områdena. Detta be
kräftades vid förundersökningen, som gav klara in
dikationer på bl.a. långhus från brons-/jämålder.

Fynd: -
Datering: Yngre bronsålder, folkvandringstid, ven
deltid, vikingatid.
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Halmstad, Stenstorp 7:40
Hallands länsmuseer 
Lena Bjuggner

Med anledning av planerad nybyggnation utfördes 
en förundersökning. Fem schakt, varav fyra 80 m 
långa och ett 48 m långt, togs upp. Samtliga schakt 
innehöll endast recenta diken och några gropar med 
1800-1900-talsglas och tegel.

Fynd: - 
Datering: -

Halmstad, Tyghuset 10
Hallands länsmuseer 
Anders Tilly, Bengt Westergaard

En förundersökning föranleddes av planerad bygg
nation på kulturlager. Genom förundersökningen 
kunde största tillåtna schaktdjup för bottenplattan 
fastställas.

På uppdrag av länsstyrelsen kontrollerades sedan 
att schaktning och grundläggning utfördes på riktigt 
sätt och utan ingrepp i medeltida kulturlager.

Fynd: -
Datering: 1400-1700-tal (förundersökning), efter 
1850 (antikvarisk kontroll).

Halmstad, Tyghusgatan, fornlämning 44
Hallands länsmuseer 
Lena Bjuggner

I samband med en schaktningsövervåkning av ett 
fjärrvärmeschakt i centrala staden påträffades kul
turlager, en stengrund till en mur eller möjligen ett 
hus, tre stenläggningar och fyra stolpar. Två av sten
läggningarna har ingått i samma gatubeläggning, 
tillkommen efter stadsbranden 1619. Den tredje 
stenläggningen kan ha utgjort en senmedeltida 
gata/gårdsplan. Stengrunden och de fyra stolparna, 
som ingått i två separata staket tillhörande francis
kanerklostret, dateras till 1500-tal.

Fynd: -
Datering: Sen medeltid, nyare tid, före 1850.

Holms sn, Holm 10:24
Hallands länsmuseer
Lena Bjuggner, Christina Fors, Bengt Westergaard

Med anledning av planerad husbyggnation i södra 
utkanten av Holms samhälle undersöktes delar av en 
förhistorisk boplatsyta. Undersökningen föregicks 
av en arkeologisk utredning, utförd i två etapper.

Det undersökta området omfattade ca 1 340 m2 
och utgjordes av trädgårdsmark som tidigare varit 
åker. Området var beläget på sydvästsluttningen av

en moränhöjd. På krönet av samma höjd finns två 
gravhögar (RAÄ 68 och 69) och i ett intilliggande 
grustag skall brandgravar ha påträffats. Vid byggna
tionen av det nutida boningshuset, ladan och gårds
planen påträffades keramik, kol och brända stenar.

På det berörda området undersöktes 105 anlägg
ningar. Dessa utgjordes av spridda stolphål, gropar 
med skörbränd sten, härdar och en sotfläck. Fynd
materialet var mycket sparsamt och påträffades i an
läggningarna.

Undersökningen berörde troligen utkanten av en 
förhistorisk boplatsyta. Platsen för den nutida går
den, som är belägen strax nedanför krönet på mo
ränhöjden, förefaller mer attraktiv ur boplatssyn
punkt och huvuddelen av den förhistoriska boplats
ytan har troligen därför redan utsatts för exploatering 
vid tidigare byggen.

Fynd: Keramik, flinta, bränd lera, skörbränd sten. 
Datering: Äldre bronsålder-romersk järnålder.

Knäreds sn, Knäred 1:45, 1:70, 6:1, fornlämning 
24
Hallands länsmuseer 
Bengt Westergaard

En förundersökning föranleddes av planerad ny
byggnation. Området utgörs av sentida fossil åker
mark, som i väster och norr begränsas av en åkervall. 
Denna kantvall har gett upphov till platsens tradi
tionella benämning ”Skansen”. Enligt denna tradi
tion härrör ”forskansningen” från kriget mellan 
svenskar och danskar.

Vid undersökningen drogs ett sökschakt genom 
kantvallen, varvid dess agrara ursprung kunde be
kräftas. Vidare drogs ett sökschakt, tvärs över fas
tigheterna 1:70 och 6:1. Syftet var att lokalisera 
eventuella förhistoriska boplatslämningar eftersom 
det topografiska läget gjorde att det fanns starka skäl 
att misstänka förekomsten av sådana. Några bo
platslämningar kunde emellertid inte påvisas.

Fynd:-
Datering: Efter 1850.

Kungsbacka, 6:1 m.fl., fornlämningarna 12 och 14
RAÄ UV Väst =
Eva Schalter Ahrberg

En undersökning föranleddes av byggnation för in
dustriändamål (RAÄ 14) samt anläggandet av en 
gång- och cykelväg (RAÄ 12).

RAÄ 12: Boplatsen är belägen i en sydsluttning 
15-20 m.ö.h. Ploglagret och kulturlagret banades av 
över en yta av ca 1 000 m2, varvid ett tiotal anlägg
ningar i form av härdar, härdgropar och gropar fri
lädes.

I övriga anläggningar gjordes få fynd av ledarte- 
fakter, nämnas kan en tvärpil och några handtags-
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kärnor, däremot fanns relativt rikliga mängder sla
gen Hinta både i anläggningarna och på den avba
nade ytan. Flintan insamlades systematiskt i vissa ru
tor, över ca 100 m2. Härvid påträffades bl.a. en sli
pad mejsel av diabas och flera knackstenar.

Fomlämningen fortsätter i väster, norr och söder, 
dock högst tiotalet meter i varje riktning. Ca 10 m 
nordnordväst om den avbanade ytans norra del finns 
en drygt meterhög svagt sluttande bergvägg. I en 
provgrop framför denna kunde en stenpackning 
iakttagas. Andra provgropar öster och väster om av
banad yta visade fyndförande lager ned till 0,4 me
ters djup.

RAÄ 14: På en flackt nordsluttande åker, söder 
om RAÄ 12, fanns relativt mycket slagen Hinta ut
spridd. Vid provgrävningen hade inga underliggan
de anläggningar eller kulturlager iakttagits. Den 
systematiska ytplockningen på fomlämningen kun
de inte genomföras som planerats på grund av igen- 
växning av ogräs. Fyra kvadratmeterrutor genom- 
gicks på hackbord.

Troligen har boplatsen helt och hållet förstörts av 
plöjning.

Fynd: - 
Datering: -

Kungsbacka, kv Glädjen 4, fornlämning 10
RAÄ UV Väst 
Viktor Svedberg

Med anledning av planerad husbyggnaiion utfördes 
en förundersökning. Undersökningsområdet ligger 
omedelbart norr om Hamntorget, som tidigare varit 
större.

Vid undersökningen framkom, i botten, ett upp till 
drygt 50 cm tjockt lager av kulturjordsblandad lera 
utan några bebyggelselämningar eller fynd. Lagret 
är troligen avsatt på det gamla Hamntorget. Längst 
i norr fanns överst en packning av skärvsten och ett 
tunt raseringslager med keramik från i huvudsak 
1700-talets senare del. Detta tyder på att området ti
digast har blivit bebyggt under 1700-talets första 
hälft, vilket också styrks av äldre kartor. Inga ytter
ligare undersökningar planeras inför byggnationen 
på tomtens södra del.

Fynd: -
Datering: 1600(?)-l 800-tal

Kungsbacka, Kolla 1:20 m.fl.
RAÄ UV Väst 
Lars G Johansson

En förundersökning motiverades av uppgifter från 
1704 års karta om gård och gästgiveri invid infarts
vägen till Kungsbacka. Bebyggelsen kunde möjligen 
vara av äldre ursprung. Vissa delar av det planerade 
bostadsområdet kunde efter diskussioner med kom

munen göras till grönområde varför provgrävning
en kunde begränsas till att omfatta endast random
rådet av den tänkbara lörnlämningsarealen.

Undersökningen gav vid handen att plöjning för
stört alla eventuella bebyggelserester. Fyndmateria
let i ploglagret bestod endast av tegel och keramik
skärvor från 1700-1900-tal. Inga ytterligare åtgärder 
behövs därför inför exploateringen.

Fynd: - 
Datering: -

Kungsbacka, kv Norrbro 3, fornlämning 10
RAÄ UV Väst 
Viktor Svedberg

Inför planerad husbyggnation utfördes en förunder
sökning. Undersökningsområdet ligger i strandkan
ten mot Kungsbackaån, ca 1,0 m lägre än gatunivån 
i öster.

Överst i provgropama fanns ett 0,5-0,7 m tjockt 
lager mylla. Under denna fanns 0,3-1,0 m tjocka på
förda utfyllnadslager av kulturjordshaltig lera och 
därunder steril lera. I utfyllnadslagret närmast ån 
fanns en stenläggning av större stenar, som kan ha 
utgjort en väg ner till en brygga. För övrigt framkom 
inga bebyggelselämningar.

I provgropama framkom inga fynd, förutom någ
ra skärvor sen fajans och porslin, vilket tyder på att 
utfyllnaden har skett på 1800-talet. Då inga äldre la
ger eller bebyggelselämningar påträffades är det inte 
aktuellt med någon ytterligare undersökning inför 
den planerade exploateringen.

Fynd:-
Datering: 1800-1900-tal

Kungsbacka, Västra Hammerö, etapp 2
RAÄ UV Väst o 
Eva Schalter Ahrberg

En arkeologisk utredning utfördes inom detaljplan
område Västra Hammerö, etapp 2. Terrängen inom 
området är småkuperad, stigande mot öster, med 
både bergsknallar och mellanliggande sediment 
samt sanka partier. Vegetationen består av slyartad 
lövskog, ställvis äldre granskog. Området ligger 
mellan 35 och 50 m.ö.h.

Ett trettiotal provgropar grävdes som komplement 
till inventering av ovan mark synliga fomlämning- 
ar. I två provgropar på en sandig slätt, beväxt med 
gran- och lövträd, påträffades ett femtontal fynd.

En förundersökning för att fastställa lämningens 
art och omfattning har föreslagits.

Fynd: Keramikskärvor, lerklining och slagen flinta. 
Datering: -
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Laholms Ifs, Kungsladugården 1:1, Nyby 2:7, 2:8, 
2:9,2:10,4:1
Hallands länsmuseer 
Bengt Westergaard

En förundersökning, följd av en delundersökning, 
föranleddes av planerad dragning av vattenledning
ar kring Laholms stad.

Vid en föregående specialinventering, längs led- 
ningssträckningen, utvaldes tre delområden för för
undersökning. I ett av dessa (område 1, Kungsladu
gården 1:1) påträffades förhistoriska boplatsläm
ningar av sådan omfattning att det ledde till under
sökning av den del av fornlämningen som skulle 
beröras av exploateringen. Indikationer på boplat
sens existens gavs redan 1987 i samband med led
ningsdragning för naturgasnätet i områdets närhet.

Det undersökta området utgjordes i princip av ett 
ca 75 m långt och 10 m brett schakt.

Vid undersökningen framkom främst stolphål, 
härdar och avfallsgropar, nedgrävda i den sterila san
den. Fynd påträffades i anläggningarnas fyllning och 
bestod huvudsakligen av mindre mängder keramik, 
flinta etc.

Rader av stolphål i schaktets södra del indikera
de ett eller flera långhus. Tyvärr medgav det be
gränsade ingreppet inte några mer långtgående slut
satser.

Utifrån keramiken kan boplatsen grovt, och pre
liminärt, dateras till yngre bronsålder/äldre järnålder.

Tidigare undersökningar i området, i kombination 
med den senaste fornminnesinventeringen, antyder 
att undersökningen gjordes i utkanterna av en be
tydligt mer omfattande boplatsyta, vars begränsning 
ännu inte är känd.

De två övriga områdena som utvalts vid special
inventeringen gav inga indikationer på fornläm- 
ningar av något slag.

Fynd: Keramik, flinta.
Datering: Yngre bronsålder-romersk järnålder.

Laholms Ifs, Lilla Tjärby 20:2
Hallands länsmuseer 
Lena Bjuggner

I samband med detaljplanläggning av ett industri
område, strax norr om Lagan, utfördes en arkeolo
gisk utredning. Strax söder och sydost om planom
rådet hade boplatslämningar upptäckts i samband 
med gasledningsdragning 1987 och vattenlednings
dragning 1989. Detta tillsammans med områdets ut
märkta boplatstopografi motiverade en utredning. 
Genom att planområdet utgjordes av äng tillämpa
des provgrävning. Inga anläggningar eller före- 
målsfynd framkom varför planerad exploatering 
kan genomföras utan arkeologiska undersökningar.

Fynd: - 
Datering: -

Lindbergs sn, Trönningenäs
RAÄ UV Väst 
Karin Ullberg-Loh

En förundersökning i form av schaktningskontroll 
utfördes med anledning av VA-arbeten. Undersök
ningen motiverades av misstanke om eventuella 
överlagrade boplatser, då läget (höjden över havet) 
tydde på att möjligheten fanns. Inget som kunde tyda 
på kulturpåverkan framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Ljungby sn, Attarp 2:8, fornlämning 86
RAÄ UV Väst 
Anna-Lena Gerdin

Med anledning av fortsatt grustäkt undersöktes tre 
stensättningar. Den största var 12 m i diameter, 0,6 
m hög med stenfyllning och kantkedja. Ungefär i 
mitten fanns en plundringsgrop. Graven visade sig 
innehålla minst två begravningar. Förskjuten mot 
sydost i stensättningen fanns en bålplats(?), 3,5 x 2,5 
m med kol, sot, eldpåverkad sten, brända ben och ke
ramik. Ungefär mitt i anläggningen fanns en liten 
kista av kantställda gråstenar, med ett totalt krossat 
lerkärl samt brända ben på en bottenhäll. Omedel
bart under bottenhällen, d.v.s. helt utanför kistan, 
fanns ytterligare en koncentration brända ben.

Två mindre stensättningar, ca 3 m i diameter, var 
även de stenfyllda men saknade avgränsning i form 
av kantkedja. Den ena var helt fyndtom. Den andra, 
som var enskiktad, innehöll brända ben, kol och ke
ramik.

Fynd: Brända ben, keramik, kol.
Datering: Yngre bronsålder)?)

Morups sn, Äspelunda 1:8, fornlämning 141
RAÄ UV Väst 
Lars Lundqvist

En schaktningskontroll förorsakades av anläggandet 
av en transformatorstation och dragning av en hög- 
spänningsledning i anslutning till en boplats (RAÄ 
141). Denna ligger på en av mellersta Hallands änd- 
moräner, som också varit attraktiv för bosättning. 
Schaktningen berörde sannolikt en perifer del av 
fornlämningen. I åkern intill platsen för schaktning
en fanns några få slagna flintstycken.

Totalt berördes 7 m2 av schaktning. De enda fynd 
som gjordes var av sentida slag. Marken var omrörd 
och har använts att dumpa avfall på.

Fynd: - 
Datering: -
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Skrea sn - se Vinbergs sn 
Torpa sn, Torpa 15:87
RAÄ UV Väst 
Lars Lundqvist

I samband med schaktningsarbeten för ett villaom
råde framkom ett antal härdar/sotfläckar. Där fanns 
inte några tidigare registrerade fomlämningar. Om
rådet är beläget på en i nordnordöst-sydsydväst ori
enterad, moräntäckt bergsrygg, 24-32 m.ö.h. Platsen 
är ett så kallat sadelläge i en skyddad sydsluttning.

Efter matjordsavbaningen framkom åtta härdar i 
områdets övre del. Här påträffades även resterna av 
ett eventuellt fossilt åkersystem i form av en band
parcell. I matjordslagret plockades slagen flinta. 
Några av härdarna innehöll keramik och flinta. Ke
ramiken är av en typ som grovt går att datera till äld
re järnålder.

Betydande delar av boplatsen kvarligger utanför 
det undersökta området.

Fynd: Flinta, keramik.
Datering: Äldre jämålder(?)

Träslövs och Tvååkers snr, Gamla Köpstad 1:27 
respektive Ås 2:3, 2:8, 2:12 (f d 2:7) och 2:13 (f d 
2:5)
RAÄ UV Väst 
Jörgen Streiffert

En arkeologisk utredning utfördes på grund av pla
nerad bostadsbebyggelse, inom en yta på ca 165 000 
m2, vid Träslövläge. Utredningen följdes av en för
undersökning.

Utredningens syfte var att undersöka om tidiga 
boplatslämningar eller andra lämningar av antik
variskt intresse fanns i området, som består av åker- 
och hagmark. Utredningen omfattade en genomgång 
av äldre kartmaterial och fomminnesregistrets upp
gifter samt inventering i fält.

Inventeringen visade att stora delar av områdets 
markyta innehåller ett naturligt flintmaterial. Det 
finns även slagen och bearbetad flinta som kärnor, 
skrapor, knackstenar, spån och avslag. Den slagna 
och bearbetade flintan förekommer främst i slänter 
och höjdlägen.

På fastigheten 1:27 syntes ingen slagen flinta i 
markytan vilket medförde att fyra 1 x 1 m stora prov
gropar upptogs i ett ur boplatssynpunkt "bra läge”, 
d.v.s. höjdläge. En av groparna uppvisade en kraftigt 
svallad skrapa på ca 0,5 m djup, under ett mindre 
stenlager, troligen transgressionslager. Det är troligt 
att överlagrat boplatsmaterial även finns inom de 
områden som uppvisat slagen och bearbetad flinta i 
markytan.

Matjorden är på flera platser inom området endast 
ca 1-2 dm tjockt, vilket innebär att boplatslämning
ar direkt under matjorden kan vara starkt störda av 
senare tiders odling.

Förundersökningen omfattade rubricerade fastig
heter. Två områden innehåller omfattande lämning
ar och är väl lämpade att slutundersöka. Det första 
området är ett så kallat reservområde och omfattar 
fastigheten 2:3. Vid undersökningen påträffades rik
liga mängder med flintavslag, en kölskrapa, skrapor, 
en härd och rester av gammal markyta med kolfrag
ment. Det är även möjligt att här finns rester av kul
turlager.

Det andra området ligger ca 100 m österut, på fas
tigheten 2:12. Platsen innehåller flera härdar och rik
ligt med flintavslag, även en kölskrapa påträffades.

Undersökningsområdet vid 1:27 visade boplats
rester med både svallad och osvallad flinta i ett trans
gressionslager. Materialet fanns endast koncentrerat 
invid ett släntläge, strax invid exploateringsområdets 
sydligaste gräns, och fortsatte vidare in i tomtmark 
utanför exploateringsområdet. Boplatsen ligger följ
aktligen kvar utanför exploateringsområdet.

Vid 2:8 framkom två härdar samt enstaka flintav
slag. Även årderspår fanns inom området. Marken är 
kraftigt uppodlad och ytterligare spår av aktiviteter 
fanns ej utanför undersökningsområdet. En större 
bosättning kan ha funnits strax sydväst därom, inom 
ett idag bebyggt område.

Vid 2:13 framkom ett rikt flintmaterial med bl.a. 
en kämyxa, strax invid den bebyggda fastigheten 
2:11. Området var emellertid kraftigt söndergrävt 
vid sentida markarbeten och byggnation. En mind
re, oskadad yta som fanns kvar undersöktes. Antag
ligen har en stor mesolitisk boplats legat inom det
ta område - ett område som troligen även omfattat 
slutundersökningsområdet på fastigheten 2:3.

Förundersökningen visade att samtliga fastigheter 
hade flintmaterial inom vissa begränsade områden. 
Flintmaterialet är från senmesolitikum och verkar 
sträcka sig fram till mellanneolitikum.

Fynd: Slagen och bearbetad flinta.
Datering: Senmesolitikum-mellanneolitikum.

Tvååkers sn, Tvååker 33:1 m.fl., fornlämningarna 
130,141,142 m.fl.
RAÄ UV Väst 
Bo Strömberg

En arkeologisk utredning utfördes i samband med 
projektering för en golfbana. Syftet var att klarläg
ga vilka registrerade fomlämningar som finns inom 
planområdet, samt att utreda om ytterligare fom
lämningar finns. Tolv arkeologiskt intressanta loka
ler fastställdes inom planområdet. I sju av dessa på
träffades slagen flinta, vilket indikerar fomläm
ningar. Vid eventuella markarbeten måste dessa om
råden förundersökas.

Fynd: - 
Datering: -
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Tölö sn, Varia 9:2, fornlämning 6
RAÄ UV Väst 
Lars Lundqvist

En förundersökning föranleddes av planer att an
lägga en lokalgata för ett planerat bostadsområde på 
Varlaplatån. Området har tidigare varit föremål för 
förundersökningar med anledning av bostadsbyg
gande.

Syftet med förundersökningen var att kontrollera 
om ett ca 1 000 m2 stort område, intill gravfältet 
RAÄ 6, innehöll ej ovan mark synliga anläggning
ar. Området låg i en nordöstsluttning, strax norr om 
den nordligaste anläggningen på gravfältet. Totalt 
grävdes ca 60 m provschakt. Inga anläggningar 
framkom. Däremot påträffades enstaka slagna flin- 
tor, bränd lera, förhistorisk keramik, yngre rödgods 
samt ett bränt ben i det 0,2-0,9 m tjocka matjords- 
lagret. I det schakt som låg närmast våtmarken på
träffades en sandig krukskärva ovanpå en stensam
ling. Keramikkoncentrationen fortsatte in i schakt
profilen.

Förundersökningen visade att området inte inne
håller några fomlämningar, med undantag av den 
ovan nämnda keramikkoncentrationen. En mindre 
undersökning föreslås i området kring keramikfyn
det, innan vidare exploatering får ske.

Fynd: Slagen flinta, bränd lera, keramik.
Datering: Äldre jämålderf?)

Tölö sn, Varia 9:27,2:6, fornlämning 173
RAÄ UV Väst
Lars Lundqvist, Eva Schalter Ahrberg

En undersökning föranleddes av bostadsbyggnation. 
Exploateringsområdet låg på Varlaplatåns höjdrygg, 
där också Varia bys gårdar en gång legat. I början av 
1800-talet fanns här 13 hemman och ca 25 brukare. 
Gårdarna låg utmed den gamla byvägen på en ca 1,5 
km lång sträcka.

Grävningen skedde på inmarken och berörde bl.a. 
en av gårdstomterna, som den är känd från laga skif
teskartan (1835). Av denna senare bebyggelse, ca 
1700-1900, fanns rester av stenläggningar, källare, 
brunnar och husgrunder. De förväntade medeltida 
huslämningarna lyste med sin frånvaro. Hög- och 
senmedeltida keramik påträffades dock i ploglagret.

De mest omfattande lämningarna härrör från tiden 
kring 1000-talet. Under matjorden fanns ett ca 1 500 
m2 stort kulturlager som var upp till 0,7 m tjockt. Det 
bestod av mörk jord, starkt uppblandad med skör
brända och skärviga stenar. I lagret fanns rikligt med 
obrända ben, lerklining och slagg, samt mindre 
mängder keramik och jämföremål. Endast en mind
re del av kulturlagret undersöktes.

Intill, och i viss mån under kulturlagret, under
söktes ca 800 mörkfärgningar, varav ca 450 utgjor
des av stolphål, rännor, gropar och brunnar. En av 
huslämningama inom området utgjordes av ett hus

Fig 8. Fynd från bytomtsundersökning, RAÄ 
173, Varia, Tölö sn. Omerad nål i ben, datering ca 
1100 e.Kr. Teckning Anders Andersson.
Find from the excavation ofa deserted village, an
cient monument 173, Varia, Tölö parish. Orna
mented bone pin dating from c. 1100 AD.

av trelleborgstyp. Vidare fanns rännor som bildade 
två rektanglar, tolkade som huslämningar. Slutligen 
undersöktes också ett troligt grophus.

Groparna varierade i storlek och innehåll. De stör
re var upp till 5-6 m, normalt 1-2 m. I de flesta gro
parna fanns samma typ av kulturlager som i övrigt. 
Även fynden hade samma karaktär. Det är svårt att 
uttala sig om groparnas funktion, men man skulle 
kunna tänka sig vattenhål, sand-, grus- eller lertäkt, 
avfallsgropar, föi varingsgropar etc. De tre brunnar
na var likartade med en ytlig flack grop samt en ned
gravning i gropens mitt. I botten i en av brunnarna 
fanns en nedslagen träpåle, som förmodligen hållit 
brunnsskoningen på plats.

Fynden domineras av obrända ben. Hittills har föl
jande husdjursarter konstaterats: häst, nöt, tamsvin, 
får/get, hund och höna. Av vilda arter finns: kron
hjort, rådjur, vildsvin, fisk, bjöm och bäver. Större 
fyndkategorier är också äldre svartgods, keramik av 
förhistorisk typ, slagen Hinta, bränd lera och slagg.

Över större delen av området fanns spridda sten- 
artefakter som kan dateras till stenålder. På tre punk
ter fanns mer koncentrerade fynd. Ett av dessa var en 
depå bestående av ett trettiotal flintavslag från yx-
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Fig 9. Fynd från bytomtsundersökning, RAÄ 173 
Varia, Tölö sn. Viktlod i brons, datering ca 1100
e.Kr. Teckning Anders Andersson.
Find from excavation of deserted village, ancient 
monument 173, Varia, Tölö parish. Bronze weight 
dating from c. 1100 AD.

Fig 10. Fynd från bytomtsundersökning, RAÄ 
173, Varia, Tölö sn. Beslag i brons, datering ca 
1100 e.Kr. Teckning Anders Andersson.
Find from excavation of deserted village, ancient 
monument 173, Varia, Tölö parish. Bronze fitting 
dating from c. 1100 AD.

tillverkning. På ett annat ställe fanns en kraftig kon
centration med små flintavslag som markerar platsen 
för redskapstillverkning - förmodligen senneolitisk. 
Slutligen påträffades en knacksten, keramik samt ett 
större antal kvartsavslag intill en kvartsgång.

Fynd: Rikligt med obrända ben, slagen flinta, bränd 
lera, slagg, förhistorisk keramik, äldre svartgods. 1 
mindre omfattning hittades vävtyngder, sländtrissor, 
jämknivar, bitar av tälj stensgrytor, glaspärlor, ett sil
vermynt, brynen, två benkammar, bennålar varav en 
med djuromamentik och ett par bronsbeslag. Ett av 
de senare är i form av ett djur, förmodligen senvi- 
kingatida stil (1000-talet). Slutligen påträffades en
staka omerade keramikbitar av folkvandrings-/ven- 
deltida typ.
Datering: Senmesolitikum, neolitikum, yngre järn
ålder, äldre medeltid, nyare tid.

Valinge sn. Valinge 2:13 m.fl.
RAÄ UV Väst 
Bengt Nordqvist

En antikvarisk kontroll utfördes i samband med 
schaktning för vattenledning genom Valinge sam
hälle. På båda sidorna om ledningen finns flera re
gistrerade fomlämningar. Vid schaktningsarbetet 
framkom två välbevarade järnframställningsugnar. I 
ugnarna fanns en stratigrafi av bevarade ugnsväggar, 
slagg och kollager. Eventuellt finns ytterligare ugns- 
rester på åkern i partiet sydost om den utförda led- 
ningssträckningen.

Fynd: -
Datering: Järnålder.

Vallda sn, Vallda 45:1, fornlämning 259
RAÄ UV Väst
Anna-Lena Gerdin, Eva Weiler

Med anledning av byggandet av ett daghem, i Vall
da kyrkby, förundersöktes och undersöktes delar av 
ett större förhistoriskt boplatsområde. Boplatsen var 
belägen på västsluttningen ovanför Svarte mosse.

1 kanten av mossen registrerades två fomlämning
ar vid den s.k. göteborgsinventeringen ca 1920. Den 
ena utgörs av ett depåfynd av åtta skäror ”funna en 
fot under marken” (GAM 20), den andra av flinta 
från en boplats: en kärna, en skrapa och en dolk 
(GAM 19). Ca 400 m från depåfyndet och den pla
nerade daghemsbyggnaden ligger ett röse i krönläge 
(RAÄ 13), 16 m i diameter. I åkrama mellan fom- 
lämningarna fanns rikligt med slagen flinta, som 
måste komma från en eller flera boplatser i närheten.

Förundersökningen visade att den planerade dag
hemsbyggnaden jämte gångvägar och parkerings
platser placerats på en förhistorisk boplats. I partiet 
med parkeringsplatserna påträffades kraftiga stolp- 
hål på regelbundna avstånd från varandra, dels i rad,
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dels i en svag cirkel. Under och utanför daghems- 
byggnaden fanns ett ca 0,2 m tjockt sotfärgat kul
turlager, som innehöll rikligt med kol i botten, fint 
slagen flinta och förhistorisk keramik. Vid under
sökningen konstaterades att boplatsen omfattade 
minst 1 500 m2 med kulturlager, upp till 0,4 m tjockt, 
härdar och stolphål samt andra konstruktioner.

Fynd: Slagen flinta och keramik.
Datering: Sannolikt yngsta bronsålder-förromersk 
järnålder.

Varberg, Breareds-, Prästakullenområdet, fastig
het 1484 m.fl.
RAÄ UV Väst 
Jörgen Streiffert

En arkeologisk utredning föranleddes av att kommu
nen planerar en omfattande husbyggnation, uppfö
rande av vissa industriområden samt mindre vägar i 
Brearedsområdet, koloniområde vid Solviksvägen 
och husbyggnation på Prästakullen. I sistnämnda 
område utfördes senare en förundersökning inom 
fastighet 1484 m.fl.

Breared: Inom exploateringsområdet finns goda 
möjligheter att påträffa områden med förhistoriska 
bosättningar på höjder, slänter och terrasser. På fle
ra av platserna påträffades slagen och bearbetad flin
ta. Flintavslag fanns också inom ett begränsat om
råde i Brearedsmossen.

Inom området finns även registrerade fomläm- 
ningar, t.ex. stenåldersboplatser. Fömndersökningar 
är sålunda motiverade inom vissa delar av området.

Koloniområde vid Solviksvägen: Endast inom 
den sydsluttande fastigheten 922 framkom slagen 
och bearbetad flinta, vilka troligen är rester från en 
förhistorisk bosättning som sträcker sig norr om fas
tigheten. En exploatering av fastigheten 922 bör fö
regås av en förundersökning då det är osäkert vilken 
omfattning fomlämningen har inom exploaterings
området.

Prästakullen: Fyra områden är tänkta att exploa
teras mellan 1990 och 2010. Flera kända fomläm- 
ningar finns i området. Vid utredningen framkom 
slagen och bearbetad flinta på avsatser och slänter 
inom området och det antogs finnas goda möjlighe
ter att upptäcka förhistoriska bosättningar.

Förundersökningen visade att området innehöll 
rester av tidigare bosättningar i form av enstaka sot
fläckar. en härd, ett stolphål och fynd av slagen och 
bearbetad flinta. Bosättningsspåren fanns över hela 
1990 års byggnadsområde. Samtliga anläggningar, 
och de flesta flintavslagen, låg endast ca 1 dm under 
markytan. Eftersom området var starkt stört av sen
tida markarbeten och bara innehöll fragmentariska 
bosättningsspår behöver ej någon slutundersökning 
utföras inom detta område.

Fynd: Slagen och bearbetad flinta.
Datering: -

Varberg, stg 1125, fornlämning 16
RAÄ UV Väst 
Jörgen Streiffert

Med anledning av planerad vägbyggnation under
söktes en hög, registrerad som grav. Flögen visade 
sig vara ett skärvstensröse, beläget på berg.

Anläggningen var täckt av grästorv samt enstaka 
odlingsstenar. Under grastorven syntes ett lager av 
ca 1 dm stora stenar samt skärvsten i samma storlek. 
Röset bestod av 0,2-0,4 m stora, mest skörbrända 
stenar. Samtliga låg i ett humöst sotlager med sand 
direkt på berghällen. Anläggningen hade en yttre och 
en inre kantkedja och flera av stenarna var huggna. 
Skärvstenar påträffades även ca 1 m utanför den ytt
re kantkedjan.

Ett stort antal fynd framkom, t.ex. en stor mängd 
keramik från flera olika kärl. Merparten verkar vara 
från romersk järnålder men även keramik som ge
nerellt brukar dateras till bronsåldern påträffades. 
Därutöver påträffades ett nätsänke, en stor mängd 
flintavslag, flera knackstenar samt slipade och bear
betade stenar. Under skärvstenshögen framkom två 
depåer med stora flintavslag.

Fynd: Keramik, nätsänke, flintavslag, knackstenar 
m.m.
Datering: Yngre bronsålder, romersk järnålder.

Varberg, kv Smedjan, fornlämning 100
RAÄ UV Väst 
Gundela Lindman

Med anledning av industrietablering undersöktes ett 
område med nyupptäckta boplatslämningar på en 
tomt i Nedergårdens industriområde.

Rikligt med slagen flinta och flintföremål av oli
ka slag hade iakttagits i markytan. Inför kommande 
schakt- och byggnadsarbeten förundersöktes två 
tomter med provschakt för att belägga eventuella bo
platslämningars utbredning. Tre områden innehöll 
härdar, sammanlagt 5 st. Dessutom iakttogs sot
fläckar, mörkfärgningar och fragment av förhistorisk 
keramik. På grundval av förundersökningen av
gränsades tre delområden för arkeologisk slutun
dersökning.

Lämningarna utgjordes av två stora härdar samt två 
parallella stolphålsrader och enstaka, mindre skräp
gropar. Fynden utgjordes främst av slagen flinta.

Fynd: Slagen flinta, keramik.
Datering: Stenålder?

Veddige sn, Järlöv 1:10, fornlämning 126 A
RAÄ UV Väst 
Bengt Nordqvist

I samband med spårläggning utfördes en schakt
kontroll. Undersökningsområdet, 6 x 100 m, var be
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läget på krönet av en långsträckt flack grusås. Direkt 
intill området skedde en slutundersökning somma
ren 1988.

Vid schaktkontrollen påträffades, i markytan, en 
flathuggen pilspets, en avslagsskrapa, en keramik
skärva och ett bränt ben. Efter schaktningen konsta
terades två välbevarade härdar, en härdrest och fem 
större stolphål. I sanden framkom också en hulling- 
spets.

Fynden tyder på en kronologisk spridning. Mot
svarande förhållande rådde på den invidliggande, 
undersökta, boplatsdelen. Fynden från schaktkon
trollen tyder på en vistelse från mesolitikum, neoli- 
tikum och bronsålder.

Fynd: Avslagsskrapa, hullingspets, pilspets, kera
mikskärva, bränt ben.
Datering: Mesolitikum-bronsålder.

Vinbergs och Skrea snr
RAÄ UV Väst 
Tore Artelius

Arkeologiska förundersökningar företogs, under 
1988 och 1989, längs den planerade E6:an genom 
Falkenbergs kommun. På grund av en mängd admi
nistrativa och juridiska problem i samband med väg- 
prospekteringen kunde de arkeologiska undersök
ningarna inte genomföras enligt de ursprungliga pla
nerna.

Förundersökningarna företogs i flera etapper, nå
got som medförde att en del områden hann slutun- 
dersökas innan andra provundersökts. De sista för- 
undersökningspunktema grävdes ut under somma
ren 1989. Av sammanlagt 22 provundersökta platser 
kom 10 att förundersökas under 1988 och resteran
de 12 att undersökas under 1989. På två av de sena
re påträffades förhistoriska lämningar.

Vid det kända fomlämningsområdet kring Skrea 
Backe påträffades rester av förhistorisk bebyggelse 
på två lokaler (punkt 10, Skrea 13:2, 13:3). På den 
kraftiga åsens krönplatå och sydsluttning påträffades 
i provschakten rester av bebyggelse från yngre sten
ålder samt bronsålder. På en avsats i åsens nordsida 
fanns rester av bebyggelse från äldre järnålder. Båda 
dessa lokaler planerades att slutundersökas 1989.

Vid Blackeberg strax öster om Falkenbergs stad 
påträffades vid provundersökningarna omfattande 
bebyggelselämningar från yngre brons- samt äldre 
järnålder (Vinberg, RAÄ 124).

Förundersökningarna drog också med sig en 
mängd besiktningar i anslutning till vägens projek
tering. Nämnas kan flyttande av två milstenar, bort
tagande och flyttande av skålgropsblock, besiktning 
av planerade grustäkter.

Fynd:- 
Datering: -

Vinbergs sn, Blackeberg 1:11, fornlämning 124
RAÄ UV Väst 
Tore Artelius

Undersökningen vid Blackeberg var en av flera som 
under 1989 utfördes i Falkenbergs kommun på grund 
av utbyggnaden av väg E6 genom området. Boplat
sen påträffades vid den inventering som föregick 
prov- och slutundersökningarna. Området utgörs av 
ett ås- och bergområde strax norr om Ätran, 4 km ös
ter om Falkenbergs stad. De undersökta boplatsläm- 
ningama var belägna på en avsatsplatå i den stora 
åsens nordsluttning. Söder om den markanta åsen ut
breder sig leriga åkerområden ned mot Ätran. Norr
ut övergår den svaga nordsluttningen i ett flackare 
sandigt åkermarksområde som kallas Vinbergshed.

Undersökningsytan var ca 140 m lång och schak
tets bredd var ca 20-25 m.

Efter avbaningen dokumenterades 466 anlägg
ningar, i form av härdar, stolphål och mindre gropar 
i den sandiga och grusiga alven. Två tydliga bosätt- 
ningsfaser kunde urskiljas. De ca 175 härdarna låg 
i tre tydliga koncentrationer. Härdarna överlagrade 
varandra och låg i stora sjok över delar av ytan.

I den centrala, högst belägna, delen fanns ett om
råde med nästan enbart stolphål och mindre gropar. 
Sannolikt är de många stolphålen spår av två större 
långhus med öst-västlig orientering. Husen har va
rit ca 25 m långa med en svagt böjd vägglinje. Cen
tralt i den östra delen av husen fanns långsmala gro
par, en i var byggnad. Dessa innehöll malstenar, lö
pare, keramik, harts, flintavslag samt mycket bränd 
lera. I den södra delen av schaktet dokumenterades 
ytterligare tre mindre hus. Lämningarna utgjordes av 
rester av stolphål för inre takbärande stolpar. Dessa 
hus hade dels uppförts före, dels efter koncentratio
nen av härdar. Stolphålen påträffades i ett fall under 
härdarna, i ett annat fall var stolphålen satta direkt i 
härdarna.

I ett av de mindre husen, i den södra delen av un
dersökningsytan, påträffades gjutformsfragment i en 
ca 1 m stor och 0,08 m djup grop. Gropen i sig var 
klädd med ett decimetertjockt lager av hårt packad 
lera.

Fyndmaterialet utgörs i första hand av keramik. 
Typerna är stora rabbade kärl, pottformade kärl 
med slät yta, samt yngre med profilerade, förtjock- 
ade mynningar och närmast glättad yta. I en an
läggning i den norra delen av schaktet, i direkt an
slutning till de större långhusen, fanns en ca 1,6 m 
lång och 0,8 m bred nedgravning, fylld med sotig 
sand och runda stenar. I anläggningens centrum 
fanns brända ben. Sannolikt utgör anläggningen 
resterna av en grav.

Strax norr om undersökningsytan finns ett flertal 
gravar av olika typer. Bland dessa förekommer häll- 
kistor, stora högar, resta stenar samt en stensättning.

Boplatsytan har säkerligen en vid utsträckning 
längs åsryggen. Fyndmaterialet och anläggningsty
perna daterar boplatsen till yngre bronsålder och äld
re järnålder.
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Fynd: Malstenar, löpare, knackstenar, keramik, 
harts, flintavslag, bränd lera, gjutformsfragment. 
Datering: Yngre bronsålder-äldre järnålder.

Vinbergs sn, Sannagård 1:19,3:1, fornlämning 97
RAÄ UV Väst 
Tore Artelius

Under maj och juni månad 1989 undersöktes, vid 
Sannagård, delar av en omfattande fomlämnings- 
miljö bestående av ett större gravfält samt boplats
lämningar. Orsaken till utgrävningen var ombygg
nad av riksväg 154 strax öster om Vinbergs samhäl
le, ca 5 km nordöst om Falkenberg.

Undersökningsområdet var beläget på krönet och 
sydsluttningen av en vid och långsträckt sandåsrygg. 
Åsen löper på ca 200 meters avstånd parallellt med 
Vinån, som är ett biflöde till Ätran. Området känne
tecknas naturgeografiskt av stora, närmast helt upp
odlade sandåsar, en mängd mindre vattendrag och 
kraftiga bergsområden. Det synliga fomlämnings- 
landskapet präglas av många stora gravhögar. Des
sa ligger både som solitärer och i gravfältsmiljöer på 
åsarnas krönplatåer. I området finns också ett flertal

kända boplatslokaler samt flera närmast helt ned
plöjda gravfält.

År 1986 utfördes, i samband med naturgasut
byggnaden, en boplatsundersökning inom samma 
fomlämningsområde. Då dokumenterades rester av 
bosättning från perioden 1500 f.Kr.-500 e.Kr. Des
sa utgjordes av stora avfallsgropsystem från yngre 
bronsålder samt äldsta järnålder, mängder av härdar 
och ett stort antal stolphål. Bl.a. dokumenterades ett 
mycket tydligt långhus från yngre romersk järnålder. 
Fyndmaterialet utgjordes främst av en stor mängd 
keramik från yngre brons- och äldre järnålder. Ett 
keramikmaterial som väl belyser kronologiska pro
blem ur regional och generell synvinkel i både syn
kront och diakront hänseende. I anslutning till bo
platsen undersöktes två gravar år 1987. Den ena ut
gjordes av en stor, rund och flack stensättning i ett 
gravfält. Denna innehöll två gravsättningar datera
de till bronsålderns period IV respektive, sannolikt, 
förromersk järnålder. Ute i åkerhavet undersöktes 
resterna av en nedplöjd bronsåldershög.

Vid 1989 års undersökning påträffades 151 för
historiska gravar och ca 300 boplatsanläggningar. 
De senare utgjordes, som vid 1986 års undersök
ning, av avfallsgropar, härdar och stolphål. Den kro-

Fig 11. Kärl påträffat vid fotändan av stridsyxegrav. Sannagård, Vinbergs sn. Foto Arne Persson. 
Vessel found at the foot end of a Battle Axe grave. Sannagård, Vinberg parish.
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nologiska variationen var också likartad och tydlig, 
men nu påträffades även boplatsanläggningar och 
fynd från folkvandringstid. Tydligt var också att bo
sättningsområdet har en mycket vid utbredning. 
Boplatslämningar återfanns också under det nu del- 
undersökta gravfältet. Bland anläggningarna kan 
nämnas ett långhus bestående av två rader av paral
lellt satta inre takbärande stolpar. Huset var ca 15 m 
långt och orienterat i öst-väst. Dateringen av de spar
samma fynden pekar mot förromersk järnålders 
tredje period som tidigast möjliga anläggningsfas för 
byggnaden. Vidare undersöktes ett tiotal avfallsgro- 
par med keramik från övergången yngre bronsål
der-äldsta järnålder. Bland dessa fanns ett ca 15 m 
långt och 8 m brett gropsystem. I den sydligaste de
len av undersökningsytan låg ca 150 härdar, varav 
flera bl.a. innehöll jämslagg i riklig mängd.

Den kronologiska variationen avspeglas också i 
gravfältsundersökningens resultat. Gravar från yng
re stenålder, yngsta bronsålder, äldre järnålder och 
vikingatid undersöktes inom ett ca 10000 m2 stort 
område i schaktets norra ände. Där krönplatån över
går i den svaga, sandiga sydsluttningen framträdde 
efter mycket försiktig matjordsavbaning ca 200 
mörka fläckar i den ljust gula alven. Det enda som 
hade synts av gravfältet ovan och i markytan var två, 
ca 2 m höga, resta stenar samt ca 35 koncentrationer 
av brända ben. Enligt en äldre uppgift har domar- 
ringsstenar bortfraktats på 1800-talet. Det ska ock
så ha funnits små ”ättehögar” på platsen så sent som 
under 1880-talet.

Samtliga av de 151 gravarna, utom två, är brand
gravar. Det finns en stor variation i materialet i frå
ga om gravtyp, gravkonstruktionens inre utformning 
och gravgömmans art.

Den äldsta graven är en flatm arksgrav av strids- 
yxetyp. I den ca 2 m långa och 0,5 m breda anlägg
ningen påträffades på botten ett helt keramikkärl, två

håleggade yxor, ett stort antal bämstenspärlor, 7 pil
spetsar av C-typ, ett fragmentariskt kärl samt flint- 
spån.

Det stora flertalet gravar var från yngre järnålder. 
De bestod av nedgrävda brandlager, ofta omgivna av 
stenkretsar, med en mängd brända ben. Fynden be
stod av pärlor, fragmenterade bronsföremål, jämfö- 
remål och keramik.

I den övre delen av sluttningen påträffades ca 15 
umebrandgropar. Om det ursprungligen rör sig om 
flatmarksgravar eller om gravkonstruktioner bortta- 
gits är oklart. Bland umebrandgropama förekommer 
både gravar med keramikkärl och rester av hartstä- 
tade kärl. I en av gravarna påträffades rester av ett 
mindre närmast bikoniskt kärl med semirabbning. 
Dateringen av dessa umegravar är vansklig. Fynd
materialet pekar mot ett anläggande av gravarna un
der äldsta järnålder.

Vidare framkom efter avbaning några rester av 
runda stensättningar med väl avgränsad stenpack- 
ning. 1 en av dessa påträffades keramik som sanno
likt kan dateras till romersk järnålder.

Fynd: Brända ben, keramik från olika perioder, 
stenartefakter, pärlor, brons- och jämföremål, jäm
slagg m.m.
Datering: Neolitikum-vikingatid.

Vinbergs sn, Sannagård 1:19, fornlämning 97 b
RAÄ UV Väst 
Tore Artelius

I anslutning till den stora undersökningen vid San
nagård (se ovan) för- och slutundersöktes ytterliga
re boplats- och gravlämningar från brons- och järn
ålder. Anledningen var byggandet av en tillfartsväg 
till riksväg 154.

Fig 12. Urnegrav med locksten, från 600-talet e.Kr. Sannagård, Vinbergs sn. Foto Arne Persson. 
Urned burial with covering stone, 7th century AD. Sannagård, Vinberg parish.
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Vid förundersökningen framkom fynd, bl.a. kera
mik och jämslagg, och anläggningar som motivera
de en slutundersökning av den nytillkomna ytan.

Den slutundersökta ytan omfattade ca 2 000 m2. 
Det upptagna schaktet anslöt direkt till det större un
dersökningsområdets nordvästra del. Väsentligt var 
nu att få en avgränsning av det stora jämåldersgrav- 
fältets utbredning åt norr. I schaktet påträffades en
dast ett femtiotal anläggningar. Av dessa kan endast 
en betecknas som fragmentariska rester av en grav. 
I en mindre nedgravning påträffades en ringa mängd 
brända ben i en sotig fyllning.

För övrigt dokumenterades fragmentariska rester 
av ett hus tillsammans med ett fåtal gropar. Fynden 
var mycket sparsamma. De få keramikbitama är av 
en typ som främst kan dateras till perioden 800-200
f.Kr.

Fynd: Brända ben. keramik.
Datering: Yngre bronsålder-järnålder.

Vinbergs sn, Vinberg 13:1, fornlämning 123
RAÄ UV Väst 
Jörgen Streiffert

Med anledning av att en ny vägsträckning planeras 
för väg 154 utfördes en arkeologisk undersökning av 
en boplats. Platsen ligger strax nedanför ett släntom
råde, som sträcker sig upp mot ett krönläge i väster.

Två schakt, 80 respektive 20 m långa och 10 m 
breda, upptogs invid släntläget inom den planerade 
vägsträckningen. Totalt framkom 10 härdar. 12 
stolphål och 4 gropar - de flesta upp mot slänten.

Det enda fynd som framkom var en förhistorisk 
keramikskärva. Lösfynd i boplatsområdets närhet 
visar att man utnyttjat området under neolitikum och 
bronsålder, vilket kan innebära att boplatsområdet 
härrör från något av nämnda tidsskeden.

Fynd: En keramikskärva.
Datering: -

Vinbergs sn, Vinbergs gamla kyrka, fornlämning 
21
RAÄ UV Väst 
Viktor Svedberg

En förundersökning föranleddes av att den gamla 
granhäck som markerar läget för den medeltida kyr
kans grund måste tas ner och planteras om. Syftet 
med undersökningen var primärt att fastställa grund
murarnas omfattning och skick samt i vilken omfatt
ning dessa hade skadats av rotsystemet från den gam
la granhäcken. Resultatet skulle ligga till grund för ett 
beslut om det gamla rotsystemet kunde rivas upp el
ler måste ligga kvar, samt var och hur den nya häck
en skulle planteras för att undvika framtida skador. 
Sekundärt syftade undersökningen till att om möjligt 
fastställa den ursprungliga kyrkans mått och ålder.

Vid undersökningen grävdes tre provschakt. Två 
av dessa låg i anslutning till långhusets nordvästra 
respektive nordöstra hörn och det tredje mitt på den 
södra sidan, i anslutning till ett vapenhus.

Undersökningen visade att grundmurarna var 
1,2-1,3 m breda och bevarade till en höjd av ca 0,5 
m över bottningen. Murarna var täckta av ca 15-30 
cm mylla och var i förhållandevis gott skick. Den 
gamla granhäcken var planterad ca 30 cm utanför 
murarna. Rotsystemet hade i huvudsak vuxit in 
över murarna och i sprickor i dessa. På insidan av 
murarna framkom ett stengolv ca 45 cm under 
markytan. Stengolvet fanns enbart närmast murarna 
och slutade ca 60 cm från dessa. På den södra sidan 
av långhuset anslöt den östra grundmuren till va
penhuset, som sträckte sig 5 m åt söder. Vapenhusets 
grundmurar var grundlagda betydligt ytligare och 
var också i mycket sämre skick än övriga murar. 
Däremot var vapenhusets tegelgolv välbevarat och 
låg ca 40 cm under markytan. Anmärkningsvärt var 
att vapenhusets östmur inte låg i rät vinkel mot lång
husets sydmur.

Vid undersökningen framkom en del fynd från 
den tid då kyrkan revs. Däremot påträffades inga 
fynd som kan knytas till kyrkans eller vapenhusets 
byggnadsperiod. Omedelbart utanför kyrkans norra 
sida framkom, ca 1 m under markytan, en del om
rörda ben. Däremot påträffades inga säkra orörda 
gravar.

Fynd: Spik, fönsterglas, skiffer och glaserat taktegel. 
Datering: 1100-tal(?)

Ysby sn, Hov 3:4
Hallands länsmuseer 
Lena Bjuggner

Med anledning av planerad husbyggnation utfördes 
en arkeologisk utredning. Inga fornlämningar på
träffades.

Fynd: - 
Datering: -
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Hälsingland

Forsa sn, Tövsätter 3:26, fornlämning 160
Länsmuseet i Gävleborgs län 
Elise Hovanta

En schaktningsövervakning föranleddes av planerat 
vägbygge i anslutning till RAÄ 160. Det bortschak
tade partiet berörde sydöstra hörnet av fomläm- 
ningsområdet, som omfattar gravar och husgrunds
terrasser och som är beläget på en markerad morän- 
kulle, kallad Kusberget.

Inga lämningar framkom vid schaktningsöver- 
vakningen.

Fynd: -
Datering: Järnålder.

Hälsingtuna sn, Sanna 1:29, fornlämning 325
Länsmuseet i Gävleborgs län 
Elise Hovanta

I samband med nybyggnation undersöktes en ensam
liggande gravhög, som låg på en skogsklädd ås. Grav
högen visade sig vid undersökningen dölja två benla
ger. Bland de brända människobenen fanns både 
brons- och benföremål samt bjöm- och hundklor.

Fynd: Brända ben, bronssölja, glasflusspärla, delar 
av benkam med dubbelkorsande stödskenor. 
Datering: Vikingatid (900-tal?).

Söderhamn, Faxeholmen, fornlämning 4
RAÄ UV Mitt
Mats Mo gren, Bent Sy se

En forskningsundersökning genomfördes med hjälp 
av frivillig arbetskraft. Undersökningen hade tre pri
mära syften: 1. Att klarlägga bebyggelsehistorien för 
anläggningens centrala delar. 2. Att utreda palissa- 
demas konstruktion. 3. Att samla ett större artefakt- 
och ekofaktmaterial, för att kunna belysa anlägg
ningens socio-ekonomiska strukturer.

Undersökningen gav till resultat att anläggningen 
har haft två tydligt urskiljbara bebyggelsefaser, båda 
avslutade av att anläggningen brinner ned. Den 
yngre av dessa bränder kan förutsättas höra till 
Engelbrektsupprorets händelser 1434. Den äldre 
branden kan ännu inte tidfästas.

Angående Faxeholms tillkomsttid finns ingenting i 
materialet som talar mot hypotesen att anläggningen 
tillkommit under vitalianertiden, ca 1395-96. Några 
enklare, myntdaterade anläggningar härrör från en 
kortare användningsfas 1528 eller kort därefter.

Undersökningens huvudschakt lades över vad 
som antogs vara Faxeholms centrala anläggning. 
Flär dokumenterades en mycket kraftig spis-/ugns-

anläggning, som mätte ca 3 x 4,5 m och som hade 
tillbyggts i flera omgångar, men som dock endast 
tillhörde det yngre skedet. Av det äldre skedet åter
stod föga mer än en dränerande stenläggning och ett 
kraftigt brandlager.

Även den yttre försvarsringens palissad, vilken 
kunde dokumenteras i ett 40 m2 stort schakt över den 
norra vallen, kunde konstateras ha två faser, men 
ingen av dessa hade bränts ned utan båda tycktes ha 
rivits, den äldre för att lämna plats åt den yngre. Den 
äldre palissaden var uppförd av jordgrävt resvirke i 
en stödkonstruktion, som bör ha burit upp en skyt
tegång. Den yngre palissaden var byggd i skiftesverk 
och var kompaktare men också stadigare och möj
liggjorde uppförandet av en träbyggnad intill. Även 
denna yngre fas bör ha haft en skyttegång.

Ett tredje schakt, över en förmodad förrådskälla- 
re, togs upp huvudsakligen med tanke på ett för
väntat ekofaktmaterial. Det visade sig emellertid att 
den förmodade källargropen under ett äldre an- 
vändningsskede, sannolikt identiskt med central an
läggningens äldre fas, inrymt en metallhantverkares 
arbetsplats. Det rikaste ekofaktmaterialet, såväl det 
osteologiska som det paleobotaniska, tillvaratogs 
därför i centralanläggningarna. En mycket prelimi
när analys visar en spannmålskonsumtion, huvud
sakligen bestående av korn och något havre. Ensta
ka råg- och vetekorn förekommer. Det osteologis
ka materialet överensstämmer väl med resultaten 
från andra, samtida, mellansvenska borgar. Såväl 
fisk och fågel, som de vanliga slaktdjuren, finns re
presenterade. Mängden vilt är dock mycket ringa. 
Artefaktmaterialet speglar en tydlig social stratifie- 
ring.

Fynd: Glas, silversmycken, spelpjäser och 12 mynt 
ingår jämte vapen och hästutrustning.
Datering: 1395-1434 samt 1528 eller strax efter.

Härjedalen

Lillhärdals sn, Härjeåns västra strand
Jämtlands läns museum 
Monika Pagoldh

Flottningsdammen vid Härjeåsjöns utlopp kommer 
att byggas om. På grund av boplatsindikationer 
inom berört område företogs en provundersökning 
på västra åstranden, varvid 51 provgropar upptogs 
enligt ett radiellt system. Undersökningsområdet var 
en liten del av en större platå, dels omgiven av bran
ta vindskyddande sluttningar, dels gränsande till 
Härjeån och de där belägna forsarna.

Skärvsten kunde ses utmed hela rasbranten längs 
vattendraget samt vid rotvältor, upptrampade stigar 
och i hjulspåren efter skogsmaskiner. Den ytligt syn
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liga skärvstenen inom undersökningsområdets nor
ra del tillhörde ett omrört lager ovan en äldre mark
yta och hade sannolikt påförts vid markutjämning.

Intill en lätt förhöjning nedanför en brant slänt i 
undersökningsområdets södra del syntes en mindre 
skärvstenspackning. På förhöjningen påträffades 
några artefakter och avslag(?).

Fynd: Skrapa, två avslag av leptit, ett brynefrag- 
ment(?) och kvartsitavslag(?).
Datering: Stenålder.

Liilhärdals sn, Härjeåns östra strand
Jämtlands läns museum 
Monika Pagoldh

En planerad utbyggnad av flottningsdammen vid 
Härjeåsjöns utlopp föranledde en undersökning på 
den östra åstranden, nära boplatsen RAÄ 212, där 
skärvsten iakttagits.

Vid undersökningen framkom ett nittiotal arte
fakter, preliminärt daterade till senneoliticum. La- 
gerföljd saknades och strandpartiet där fynden på
träffades var eroderat, varför föremål från skilda 
epoker kan ha blandats. Inga härdar eller andra an
läggningar observerades.

Fynd: Avslag och mikrospån av hälleflinta och lep
tit, skrapa av kvartsit, skifferbrynen, ett halvfärdigt 
slipat redskap av sandsten.
Datering: Senneoliticum.

Tännäs sn, Ljusnedal 1:1, fornlämning 156
Jämtlands läns museum 
Jan Sundström

Med anledning av planerad infiltrationsanläggning, 
7 km norr om Bruksvallarna i Ljusnans övre dal
gång, undersöktes två fångstgropar i ett system om 
sex. De två tydliga fångstgroparna var nedgrävda i 
en platå av sand invid Ljusnan. I det genomsläppli- 
ga materialet hade inga organiska rester, vare sig 
från den gamla markytan eller eventuella botten
konstruktioner, bevarats. Det syntes tydligt att gro
parna ursprungligen varit ca 3,7 m vida mot myn
ningen och 2,2 m djupa under vallkrön.

Fynd: - 
Datering: -

Älvros sn, Kyrkbyn 1:3, fornlämningarna 75-81
Jämtlands läns museum 
Monika Pagoldh

Inom det parti av Långskogen som planerats för en 
byggtipp, registrerades vid en specialinventering 
1987 ett antal lämningar vittnande om metallhante
ring, kolning och tjärbränning. Av dessa har följan
de undersökts:

RAÄ 75: ett jämframställningskomplex, som för
utom blästerugn och slaggvarp utgjordes av malm- 
upplag/rostningsplats, fälisten och ytterligare ett 
slaggdumpningsområde.

Fig 13. Blästerugn (RAÄ 75:1) under utgrävning. Älvros sn. Foto Monika Pagoldh, JLM 89 X 331/13. 
Blast furnace (ancient monument 75:1) during excavation. Alvros parish.

319



Den relativt väl bevarade blästerugnen hade an
lagts i en sluttning och var helt nedgrävd i backen. 
Ugnen mätte ca 2 m i diameter och var 1,2 m djup, 
slaggtappning saknades. Byggnadsmaterialet ut
gjordes av granithällar och större stenar. Konstruk
tionen hade ställvis tätats med lera. Vid forman vi
lade stenarna på en stock och bälgområdet kantades 
på ena sidan av trä.

Det ca 7 m vida och upp till 1 m höga slaggvar- 
pet innehöll ungefär 15 ton avfall, vilket innebär att 
omkring 5 ton järn kan ha producerats på platsen. 1 
anslutning till ugn och slagghög täcktes en ca 20 m2 
stor yta av röd järnoxid (rostad malm). Tidigare da
teringar av skogsbundna blästerugnar i Älvrostrak- 
ten ligger inom tidsintervallet 1200-1700 e.Kr.

RAÄ 76: registrerad som möjlig rostningsplats. 
Undersökningen visade att anläggningen var en 
tjärdal. En grov stubbe, samt över anläggningen ned
fallna och förmultnade träd, indikerar att 100 år el
ler mer förflutit sedan anläggningen var i bruk.

RAÄ 77: registrerad som kolningsgrop. Efter av- 
torvning konstaterades att gropen var resultatet av 
stubbtäckt. Stubbrytningen antas ha skett i samband 
med tjärbränning i tjärdal 75:5 och/eller 76.

RAÄ 78: en blästerugn, slaggvarp, malmupplag 
och två liggmilor.

Blästerugnen var 2 x 2,5 m stor och 0,8 m djup. 
Till skillnad från RAÄ 75:1 (se ovan) hade den kon
struerats ovan mark. Granithällar hade rests för att 
bilda ett schakt. Stenarna stöttades på utsidan av 
sand, vilken i sin tur hölls på plats av en träram. 
Kring anläggningen fanns avfallsavlagringar som yt

terligare stöd. Framför blästerugnen fanns en grop 
med plats för bälgen och dess hantering. Slaggvar- 
pet var av ungefär samma dimension som 75:2 (se 
ovan). Slaggen var fläckvis klarblå i ytan (ej glan- 
sig), vilket uppfattades som ovanligt för reduk- 
tionsslagg.

I anslutning till ugn och slaggvarp fanns spår av 
ett malmupplag, ca 32 m2 stort.

Ett tiotal meter öster om ugnsområdet syntes ef
ter avtorvning två liggmilor, varav den norra, enligt 
sagesman på platsen, använts ett flertal gånger, 
medan den södra endast nyttjats en gång. Liggmi- 
loma är av medeltida urspmng och lär ha varit i bmk 
in i sen tid. Eftersom skogsbundna blästerugnar i 
Älvrostrakten hittills daterats inom tidsramen 
1200-1700-talen, är det troligt att kolningen i Lång
skogen skett i anslutning till järnframställningen.

RAÄ 79, 80:1-3 och 81:1-3 utgjordes av sju gro
par registrerade som kolningsgropar. Samtliga gro
par visade sig vara spår efter stubbtäkt. Stubbbryt
ningen kan, liksom vid RAÄ 77, knytas till tjärdal 
75:5 och/eller 76 (se ovan).

Fynd:-
Datering: medeltid-nyare tid.

Fig 14. Slaggvarp (RAÄ 78:2) i genomskärning. Blästerugn (RAÄ 78:1) skymtar i bildens vänstra kant. 
Älvros sn. Foto Monika Pagoldh, JLM 89 X 345/11.
Section of slag heap (ancient monument 78:2). Blast furnace (ancient monument 78:1) is just visible on 
the left edge of the picture. Alvros parish.
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Jämtland

Brunflo sn, Torvalla 5:2, 5:28, fornlåmningarna 2, 3
Jämtlands läns museum 
Monika Pagoldh

Inför uppförandet av nya bostadskvarter undersök
tes 15 av de sydligaste fångstgroparna ingående i 
RAÄ 2 och 3 - två fångstgropssystem bestående av 
19 respektive 13 anläggningar. Systemen åtskiljs av 
en odlad yta och kan tidigare ha hängt samman.

De undersökta fångstgroparna var i allmänhet ca 
2,7-3,1 m vida, 1,6-1,9 m djupa och omgavs av 
1,5-2 m breda vallar. Endast tre av groparna innehöll 
mer eller mindre tydliga rester av stensatta spark
lådor. Området mellan två anläggningar avtorvades 
utan att spår av stängsel kunde skönjas. Kolprover 
för 14C-analys insamlades.

Fynd: - 
Datering: -

Frösö sn, Frösö kyrkogård
Jämtlands läns museum 
Monika Pagoldh

Inför anläggandet av en minneslund samt utvidgning 
av Frösö kyrkogård genomfördes en arkeologisk un
dersökning. Avgörande för att det aktuella området

kom att undersökas var dels resultaten från prov
schakt och fosfatkartering, dels närheten till en 
gravhög samt vikingatida dateringar från en utgräv
ning intill högen.

Inledningsvis avbanades ett ca halvmetertjockt 
matjordslager, varvid ett större antal mörka fläckar, 
stenpackningar, dumpningsmassor och en sentida 
husgrund kom i dagen. Mörkfärgningama visade sig 
vid utgrävningen vara kolsamlingar, brända lerytor, 
grophärdar och mindre nedgrävningar utan känd 
funktion. Stolphål saknades.

De som härdar tolkade groparna var 1,1-1,8 m i 
diameter och 0,35-1,0 m djupa. De hade orangebränd 
lerinfodring och var huvudsakligen fyllda med skör
bränd sten och kol. En liknande, något mindre grop 
innehöll dessutom en betydande mängd brända ben.

I två vällagda stenpackningar fanns obrända ben, 
vilka kommer att analyseras. Inget annat tydde på att 
det skulle röra sig om gravar.

Gravhögarna på Frösö kyrkogård och offerträdet, 
påträffat under kyrkans kor, skulle kunna antyda att 
härdarna tillkommit i samband med förhistoriska 
gravläggningar eller kultutövande. Härdarna kan 
också ha anlagts i samband med Frösö kyrkas byg
gande under tidigt 1200-tal.

Fynd: - 
Datering: -

Fig 15. Grop, fylld med skärvsten och kollager, under utgrävning. Frösö sn. Foto Monika Pagoldh, JLM 
89 X 454/2.
Pit filled with fire-cracked stone and charcoal. During excavation. Frösö parish.
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Laxsjö sn, Laxviken 2:86, i anslutning till fornläm- 
ning 41
Jämtlands läns museum 
Monika Pagoldh

Boplatsi ndikerande fynd av stenålderskaraktär 
(RAÄ 41), ca 20 m norr om väg 339, föranledde en 
smärre förundersökning inför vägens breddande.

Inga lämningar eller kulturlager framkom inom 
den berörda, ca 2 x 60 m stora, ytan. Den eventuel
la boplatsen har troligen ej sträckt sig söder om den 
avsats, i sluttningen, där nämnda fynd tidigare på
träffats.

Fynd: - 
Datering: -

Näs sn, Oldberg 1:5, ”Oldbergskullen”, fornläm- 
ning 27
Jämtlands läns museum 
Susanne Sundström

Med anledning av rivningen av det vattentorn som 
sedan 1940 stått på den förmodade gravhögen ”Old
bergskullen” grävdes resterande delar av ”graven” 
ut. Undersökningen visade att högen till största de
len bestod av en naturlig skifferkulle. De föremål 
som påträffades var alla av recent karaktär. Trots att 
det inte framkom några indikationer på att kullen ut
nyttjats som gravplats kan detta ej uteslutas.

Fynd: Brända ben.
Datering: -

Offerdals sn, Enarsvedjan, (örnlämning 214:4
Jämtlands läns museum 
Monika Pagoldh

Inför sandtäkt i samband med vägbygge undersök
tes fångstgropen RAÄ 214:4. Gropen var närmast 
oval till formen, ca 2,5 x 3 m vid och 2 m djup. Den 
omgavs av en 1,5-2 m bred och 0,2-0,4 m hög vall.

Inga antydningar till sparklåda eller infodring hit
tades. Smärre förmultnade trärester förmodas här
röra från nedrasat täckmaterial.

Kol till 14C-analys insamlades från den äldre 
markytan under vallen.

Fynd: - 
Datering: -

Östersund, V Odensala stg 1475
Jämtlands läns museum 
May Stiberg

Med anledning av anläggande av en gång- och cy
kelväg, i närheten av RAÄ 13, undersöktes en skärv- 
stenskoncentration.

Vid undersökningen framkom en skärvstenshög, 
innehållande obrända ben, kol, sot, 705 1 skärvsten 
och ett möjligen recent jämfragment. Anläggningen 
var rund till formen, dess största diameter var 2,8 m 
och djupet 0,4 m.

Fynd: Djurben, jämfragment, kol.
Datering: -

Lappland

Arjeplogs sn, Östra Uddjaur 1:1, fornlämning 402
Silvermuseet 
Ingela Bergman

Inom ett ca 3 km2 stort område vid sjöarna Rackträsk 
och Dellaure har drygt 200 härdar registrerats i sam
band med inventeringar under åren 1984—1985. De 
eldstäder som undersökts visar en tidsspridning från 
vikingatid till historisk tid.

I omedelbar anslutning till en grupp om närmare 
30 härdar löper ett fångstgropssystem (RAÄ 402) 
bestående av 18 gropar. En av fångstgroparna un
dersöktes 1989 i syfte att fastställa gropens och grop
systemets tidsställning i förhållande till de närlig
gande eldstäderna.

Prover för l4C-analys togs dels ur gropens botten, 
dels i den fossila markytan under vallen. Gropen in
nehöll dessutom rester efter en träkonstruktion ur 
vilken kolprover tillvaratogs. Tre prover med sins
emellan god överensstämmelse har analyserats (från 
botten, vall resp. konstruktion): 2 470+100, 
3 2501100 resp. 2 990+100 BP - okalibrerade vär
den.

Fynd: -
Datering: Bronsålder.

Jokkmokks sn, Njunjasskaite, Sallohaure
Ajtte Svenskt Fjäll- och samemuseum, Jokkmokk 
Inga-Maria Mulk

Under fältsäsongen 1989 utfördes arkeologiska un
dersökningar av boplatslämningar omfattande sta- 
lotomtningar, jordugnar och härdar samt en fångst
grop på Njunjasskaite vid Sallohaure. I området 
finns även den kända offerplatsen Vidjakuoika. 
Fångstgroparna har tidigare undersökts av Manker 
(Manker 1960) och offerplatsen av Hallström (Hall
ström 1932).

Stalotomtningama är belägna i grupper och finns 
koncentrerade i tre fält. De framträder som ovala 
vallar med härdar i centrum av golvytorna. De utgör 
bostadslämningar som hör samman med vild- 
rensjakt. Prover för l4C-analyser togs i tre av stalo-
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tomtn ingama. I en av stalotomtningama framträdde 
två stratigrafiskt skilda lager. Det undre är daterat till 
yngre järnålder, det övre till efter 1700 e.Kr. De and
ra stalotomtningama är daterade till yngre jämål- 
der/tidig medeltid.

Härdarna framträder som ovala kantkedjor, vilka 
i huvudsak dateras till omkring 1650 e.Kr. De utgör 
bostadslämningar som hör samman med tamrens- 
skötsel.

Fynd: Eldslagningsflinta, ben, skifferbrynen och 
malstenar.
Datering: Yngre järnålder, medeltid, nyare tid.

Sorsele sn, Sandsjön, fornlämning 227
Västerbottens museum 
Asa Lundberg-Spång

För andra året i rad genomförde Västerbottens mu
seum, tillsammans med Kursverksamheten vid 
Umeå universitet, en arkeologisk grävningskurs för 
amatörer, vid Sandsjön i Sorsele sn.

Utgrävningsplatsen utgörs av en skärvstensvall, 
d.v.s. en stenåldershydda från 4000-2000 f.Kr., 23 x 
19 m stor.

Fomlämningen ligger centralt på en campingplats 
och ingår i länsstyrelsens fomvårdsprogram. Endast 
delar av bottenytan undersöktes. I det nedgrävda 
bottenplanet fanns ett tiotal kokgropar. 14C-date- 
ringar har inte gjorts.

Fynd: Skrapor av kvarts och kvartsit samt kniv, mej
sel och spetsar av skiffer. Dessutom påträffades en 
samling nätsänken av sten tillsammans med rester av 
vad som kan ha varit antingen ett nät eller en flätad 
korg.
Datering: -

Vilhelmina sn, Bielite, kronoöverloppsmarken, 
fornlämningarna 1210, 1212
RAÄ, Fdn 
Kjell-Ake Aronsson

Med syftet att öka kunskapen om de samiska bo- 
sättningsmiljöema inom det fjällnära skogsområdet 
togs prover från bengömmor vid övergivna renval
lar. I anslutning till renvallarna finns ett tiotal kåta
tomter och härdar samt flera bengömmor (deposi
tioner av måltidsben). Fomlämningamas antal och 
rumsliga struktur antyder en kronologisk spridning. 
Tre l4C-prover gav värdena 410+95 BP, 1 095+100 
BP och 1280+105 BP.

Fynd: -
Datering: Yngre järnålder-historisk tid.

Medelpad

Attmars sn, Attmarby 1:15, fornlämning 11
Länsmuseet i Västernorrland 
Lennart Forsberg

En efterundersökning utfördes med anledning av att 
en stensättning (RAÄ 11) blivit bortschak
tad/övertäckt i samband med kyrkogårdsutvidgning. 
Före undersökningen syntes ingenting av anlägg
ningen. Efter borttagning av påförda jordmassor 
framkom en närmast rund, 8 m i diameter, otydlig 
anläggning med mycket gles stenpackning. Mängder 
av tegel och tegelkross låg i och under stenpack- 
ningen.

Rester av en tegelugn påträffades i det undersök
ta området. Eftersom området var mycket omrört 
gick det inte att avgöra om det funnits någon för
historisk gravanläggning på platsen.

Fynd: Två fragment brända ben, samt ett obränt ben. 
Datering: -

Njurunda sn, Skottsund 9:1, fornlämning 155
Länsmuseet i Västernorrland 
Ritha Jonsson

En efterundersökning utfördes med anledning av att 
en parkeringsplats anlagts inom fomlämningsområ-
det. Inga anläggningar, kulturlager eller fynd på
träffades.

Fynd: - 
Datering: -

Selångers sn, Huli 3:24 m.fl.
Länsmuseet i Västernorrland 
Ritha Jonsson

En specialinventering utfördes med anledning av ny
byggnation av bostadsområde. Vid inventeringstill- 
fället iakttogs en platå, inom exploateringsområdet, 
som skulle kunna vara ett bra boplatsläge.

Fynd: - 
Datering: -

Stöde sn, Vigge 1:27, fornlämning 52
Länsmuseet i Västernorrland 
Ritha Jonsson

En efterundersökning utfördes med anledning av att 
fomlämningar skadats eller tagits bort i samband 
med vägbygge. Vid fornminnesinventeringen 1965 
registrerades tre högar. Vid revideringen 1988 upp
täcktes att högarna schaktats bort eller skadats.
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RAÄ 52:1. Högen bortschaktad. På platsen fanns 
måttligt m. kol och sot samt rödbränd sand. Inga fynd.

RAÄ 52:2. Fomlämningen, som före rensning 
och restaurering såg ut som en hög, 5 m i diameter, 
visade sig senare vara en närmast kvadratisk sten- 
sättning, 4 x 3 m stor. Mycket tät stenpackning av 
0,2-0,3 m stora stenar synliga i ytan.

RAÄ 52:3. Bortschaktad hög. På platsen påträf
fades måttligt med skärvsten och kol samt rödbränd 
sand. I centrum av den förmodade anläggningen på
träffades en stenpackning, 0,35 x 0,35 m stor, av 
0,1-0,15 m stora stenar.

Fynd:- 
Datering: -

Sundsvall, kv Aeolus 9
Länsmuseet i Västernorrland 
Ritha Jonsson

En förundersökning, som följdes av en huvudunder
sökning, utfördes inför planerad nybyggnation. Vid 
undersökningen påträffades 39 anläggningar, vilka ut
gjordes av bebyggelselämningar i form av stenfun
dament, rustbäddar, delar av en källare, stolpar m.m.

De påträffade anläggningarna har tillhört minst 
fem byggnader. Ingen av dem har kunnat dateras ex
akt, men utifrån äldre kartmaterial, byggnadskon- 
struktioner/-material och fynd, samt inbördes för
hållanden, bör två av byggnaderna ha varit uppför
da i slutet av 1800-talet, efter branden 1888, eller i 
början av 1900-talet. De övriga kan ha uppförts nå
gon gång under 1800-talet, efter branden 1803.

Fynd: Glas- o porslinsfragment, yngre rödgods m.m. 
Datering: 1800-tal, tidigt 1900-tal.

Sundsvall, kv Förståndet, Stenstaden 1:6
Länsmuseet i Västernorrland 
Ritha Jonsson

En förundersökning utfördes i samband med ny
byggnation. Ett 22 m långt sökschakt samt en 3 x 1,5 
m stor provgrop grävdes. Under ett påfört lager av 
byggavfall framkom steril mark. Inga anläggningar 
eller fynd konstaterades. I samband med undersök
ningen dokumenterades en sentida husgrund.

Fynd:- 
Datering: -

Sundsvall, kv Penningen 5, fnrnlämning 21
Länsmuseet i Västernorrland 
Ritha Jonsson

En för- och huvudundersökning genomfördes med 
anledning av nybyggnation. Kulturlager med bebyg
gelselämningar påträffades och dokumenterades.

Fynd: Keramik, jämföremål, kritpipor m.m. 
Datering: 1700-1800-tal.

Sundsvall, Storgatan
Länsmuseet i Västernorrland 
Ritha Jonsson

En schaktkontroll utfördes i samband med omlägg
ning av befintliga VA-ledningar. En anläggning på
träffades. Denna utgjordes av ett närmast kvadratiskt 
fundament, 2,5 x 2,5 m stort, kallmurat i två skift 
med 0,3-0,6 m stora stenar. Fundamentet vilar på en 
rustbädd om ett stockvarv. Stockarna var fyrkant- 
huggna och 15-20 cm tjocka.

Fynd: - 
Datering: -

Timrå sn, Präst bolet 1:6, Timrå kyrka
Länsmuseet i Västernorrland 
Leif Grundberg, Ritha Jonsson

Med anledning av installation av handikapphiss på 
utsidan av Timrå kyrka, samt schaktning för VA-led- 
ning på kyrkogården, genomfördes en antikvarisk 
kontroll. Inget av antikvariskt värde framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Torps sn, Västerhångsta 33:1, ”Hussborg”, forn- 
lämning 107
Länsmuseet i Västernorrland 
Ritha Jonsson

Med anledning av planer att anlägga en golfbana ut
fördes en arkeologisk utredning av ett större områ
de. Inget av antikvariskt värde framkom.

Fynd: - 
Datering: -

TVna sn, Balista 11:1, i omedelbar närhet av forn- 
lämning 124
Länsmuseet i Västernorrland 
Ritha Jonsson

I samband med nybyggnation utfördes en förunder
sökning av exploateringsområdet. Sammanlagt tret
tio provgropar grävdes. Sexton av dessa innehöll re
cent material, resten var fyndtomma.

Fynd: Recent material (tegel, glas, porslin m.m). 
Datering: -
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Tüna sn, Runsviks skola, fornlämning 7
Länsmuseet i Västernorrland 
Ritha Jonsson

Ett antal gravar som ingår i RAÄ 7 hade skadats i 
samband med anläggandet av en fotbollsplan. Ska
dorna dokumenterades och de från gravarna utrasa- 
de jordmassorna undersöktes. Restaurering av gra
varna återstår.

Fynd: Brända ben, jämfibula, skärvsten.
Datering: Järnålder.

Tuna sn, Åsta 1:6, 1:40
Länsmuseet i Västernorrland 
Johan Linderholm

En fosfatkartering utfördes inför planerad nybygg
nation. Ett par områden med förhöjda värden kunde 
konstateras.

Fynd: - 
Datering: -

Tynderö sn. Östbyn 1:1, fornlämning 23
Länsmuseet i Västernorrland 
Lennart Forsberg

I samband med en påbörjad nybyggnation av ett en
familjshus framkom en förhistorisk boplats. En un
dersökning gjordes av de återstående boplatslagren. 
Dessa bestod av ett antal mörkfärgningar med sot 
och kol samt spridd skärvsten. Inga direkta anlägg
ningar kunde konstateras.

Fynd: Bränd lera, kvartsavslag, jämnit.
Datering: Stenålder, bronsålder.

Närke

Götlunda, Götlunda Cementvarufabrik AB, forn
lämning 133
Västmanlands läns museum 
Robert Sjöö

Med anledning av fortsatt grustäkt undersöktes och 
borttogs RAÄ 133. Anläggningen var belägen på ett 
åskrön invid en grustagskant och var i fomläm- 
ningsregistret upptagen som "naturbildning?” eller 
”stensättningsliknande lämning eller bildning", 8x5 
m och 0,25 m hög, mycket omplockad och sönder- 
grävd.

Vid besiktning kunde inga invändningar mot 
ovanstående tolkning ges, varför beslut fattades att

efter röjning och fotodokumentation undersöka an
läggningen med hjälp av grävmaskin.

Efter röjning syntes en 11 x 9 m stor, oregelbun
den svag förhöjning med en ojämn stenpackning av 
0,2-0,5 m stora stenar. I den norra ändan fanns ett 
större block, ca 1,5 x 1,5 x 1 m, som möjligen för
stärkt intrycket av fornlämning. Väster om detta 
återfanns resterna av en elledningsstolpe.

Det översta stenskiktet, som bestod av ett blandat, 
grövre stenmaterial enl. ovan, drogs bort från den nor
ra kanten. Därunder vidtog ett finare grusblandat ma
terial med grovlek upp till ca 0,25 m. I detta grävdes 
till ca 0,7 meters djup för att spåra eventuella ned- 
grävningar. Inget som kunde tyda på fornlämning 
framkom. RAÄ 133 torde ha utgjort en av inlandsis
älven bildad stenanhopning, liknande de som enligt 
fomlämningsregistret förekommer på flera ställen 
längs åsen.

Fynd: - 
Datering: -

Tångeråsa sn, Södra Västkärr 1:6, fornlämning 13
RAÄ, UV Mitt 
Jan-Åke Ljung

En undersökning föranleddes av pågående torvtäkt 
i de östra delarna av Skagershultamossen. De berör
da delarna hyser lämningar av en äldre kavelbro.

Vid undersökningen upptogs fyra schakt, förde
lade på en sträcka av ca 600 m. I tre av schakten hade 
kavelbrokonstruktionen två skikt, i det fjärde schak
tet kunde endast ett skikt iakttas.

Broläggningen tycks i de västra delarna vara lagd 
som två parallella, stratigrafiskt skilda broläggning
ar bestående av kraftiga stockar och kluvor, möjli
gen tagna på den närbelägna fastmarken. Längre ös
terut på mossen var virket klenare och broläggning
en avtog i bredd. Med hjälp av vedanatomisk analys 
har det konstaterats att virket tagits på mossen, i di
rekt anslutning till kavelbrons sträckning. Bitvis var 
kavelbron lagd på de efterlämnade stubbarna. 

Broläggningens olika skikt är ännu ej daterade.

Fynd: Två läderfragment, sannolikt delar av skor. 
Datering: -
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Skåne

Barkåkra sn, Luntertun 1:38, fornlämning 56
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

Med anledning av husbyggnation utfördes en för
undersökning inom det medeltida stadsområdet i 
Luntertun. Inom detta område har också fynd och 
konstruktioner av förhistorisk karaktär påträffats.

Inom byggnationsytan grävdes två provschakt 
med en sammanlagd längd av 20 m och en bredd av 
0,8 m. Under 0,3-0,6 m humus kom steril botten be
stående av grovt grus och sten. Inga kulturlager el
ler konstruktioner kunde konstateras. Däremot hit
tades tre flintavslag i humuslagret.

Förundersökningen styrker den tidigare konstate
rade bilden av ett Luntertun med heterogen bebyg
gelse och "tomma fläckar” mitt i stadsområdet. 
Dessutom finns spridda spår av förhistorisk aktivi
tet på platsen.

Ingen ytterligare undersökning av Luntertun 1:38 
är nödvändig.

Fynd: Flinta.
Datering: Förhistorisk tid.

Billeberga sn, Billeberga 10:34, fornlämningarna 
8, 27
RAÅ UV Syd 
Stefan Kriig

En förundersökning utfördes med anledning av hus
byggnation. Området är beläget i åkermark, i en 
norrsluttning ner mot Braån. RAÄ 8 är registrerad 
som en stor stenåldersboplats, där härdar och yxor 
tidigare har påträffats i boplatsens västra del. Inom 
boplatsens östra del, vilken är belägen inom det ak
tuella undersökningsområdet, har enligt muntlig 
uppgift stensamlingar och härdar påträffats (inven
teringen 1970). Boplatsens östra del överlappas 
även av den medeltida bytomten, RAÄ 27.

Med maskin grävdes sex nord-sydliga provschakt 
med en total längd av 532 m. I de norra delarna av 
schakt 1 och 2 påträffades grundmurarna samt den 
stenlagda gårdsplanen till en nyligen riven 1600- 
talsgård. I anslutning till gården fanns ett antal gräv
da diken och gropar, som fyndmässigt kunde date
ras till 1700-1800-talen.

Några stenålderslämningar kunde inte konstateras 
vid undersökningen. Flintavslag samt en skrapa på
träffades som ytfynd i de södra delarna av schakt 1 
och 2. Då matjordslagret bitvis var tunt är det troligt 
att en eventuell boplats har bortodlats.

Fynd: Yngre rödgods, skrapa, avslag.
Datering: Mesolitikum-neol itikum, 1600-1700-ta
len.

Bollerups sn, Bollerup 3:1
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

En provundersökning föranleddes av nybyggnation 
av stall och ridhus. Det berörda exploateringsområ
det genomgrävdes med grävmaskin. Sammanlagt 
undersöktes ca 250 löpmeter schakt (ca 300 m2). Un
der ca 0,2-0,6 m leraktig humus kom steril botten, 
som är leraktig med stort inslag av skiffer. I den ste
rila bottnen fanns ett par nergrävningar med modernt 
material (porslin, glas och tegel). Inget av arkeolo
giskt intresse kunde konstateras, varför området 
lämnas utan vidare åtgärder.

Fynd:- 
Datering: -

Brunnby sn, Krapperup 1:1
Lunds universitet, arkeologiska institutionen 
Håkan Thorén

Det till institutionen knutna forskningsprojektet 
"Borgen i bygden” utförde under oktober 1989 en 
arkeologisk undersökning på Krapperup 1:1. Målet 
med undersökningen var att arkeologiskt bekräfta de 
skrivna källorna om Krapperups by och om möjligt 
datera den.

Två mindre schakt togs upp med hjälp av traktor- 
grävare. Dessa omfattade tillsammans ca 30 m2. 
Schakt A lades på platsen för två sammanbyggda 
gårdar och schakt B skaren förmodad hägnad till den 
södra delen av bygatan. Inga fynd påträffades i något 
av schakten. I schakt A påträffades större fläckar av 
gul lera. Dessa tolkades som rester efter lerklinade 
väggar. Schakt B innehöll mycket riktigt rester av en 
gammal hägnad med ett skift hägnadssten. Avsakna
den av fynd gör att man inte kan säga något om da
teringar utifrån de arkeologiska källorna. Utifrån den 
äldsta kartan kan man i alla fall sluta sig till att häg- 
naden och gårdarna kom till före år 1718.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, före 1850.

Brunnby sn, Krapperup 19:1
Lunds universitet, arkeologiska institutionen 
Peter Carelli, Håkan Thorén

Det till institutionen knutna forskningsprojektet 
”Borgen i bygden” utförde under oktober 1989 en 
arkeologisk undersökning på Krapperup 19:1. Må
let med undersökningen var att lokalisera platsen för 
den vid skiftet nedlagda gården Möllehässle nr 1, 
samt att söka utröna huruvida den haft kontinuitet 
ned i medeltid och vikingatid.

Två långa schakt upptogs med hjälp av traktor- 
grävare. Sammanlagt 32 anläggningar påträffades, 
men på grund av tidsbrist undersöktes endast ett få-
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tal. Fyndmaterialet som påträffades är alltför litet för 
att datera bebyggelselämningama. I anslutning till 
en stolphålsrad, troligen del av en vägglinje, påträf
fades keramik som kan tidsfästas till romersk järn
ålder. Möjligen härrör även det troliga huset från 
samma period.

Fynd: Keramik.
Datering: Romersk järnålder (?), medeltid, nyare tid.

Brönnestads sn, Tormestorp 85:1 m.fl.
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

Med anledning av anläggande av dammar utfördes 
en undersökning. Matjorden avlägsnades från ex
ploateringsområdet, som ett första led i dammbyg
gandet. Hela området inspekterades och 22 kon
struktioner registrerades och grävdes. Av dessa var 
13 gropar och 9 härdar. Ett fåtal av dessa gav fynd 
av slagen flinta. Härtill kommer ett lösfynd av ke
ramik. Samtliga lämningar var koncentrerade till de 
sandiga småhöjder som finns inom området och kan, 
med tanke på deras spridning, antagas vara upp
komna under flera tidsavsnitt.

Hela området är arkeologiskt totalundersökt och 
lämnas fritt för exploatering.

Fynd: Flinta, keramik.
Datering: Förhistorisk tid.

Bunkeflo sn, Ängslätts gård, fornlämning 23
Malmö Museer 
Raimond Thörn

En förundersökning utfördes på grund av schaktning 
för husbyggnation inom delar av en registrerad sten- 
åldersboplats. Bland annat kunde boplatsgropar, 
härdar, stolphål och en stensamling dokumenteras. 
Fynd av slipade flintfragment gav en neolitisk date
ring, vilket harmonierar med den tidigneolitiska da
teringen för vissa lösfynd från området.

Vid undersökningen framkom indikationer på att 
stenåldersboplatsen torde omfatta ett större område, 
framför allt österut, än vad som tidigare antagits.

Fynd: Flinta.
Datering: Neolitisk tid.

Burlövs sn, Arlöv 3:10 
RAÄ UV Syd
Inger Torstensdotter Ahlin

En undersökning föranleddes av planerad industri
byggnation på tomten. Exploateringsytan är belägen 
på en mindre höjdsträckning strax norr om Sege å. 
Undersökningsområdet låg ca 5 m.ö.h. i en sluttning 
ned mot ån.

Utmed Segeåns nedre lopp har ett flertal arkeolo
giska undersökningar utförts. På den motsatta sidan 
om ån har omfattande boplatslämningar och kultur
lager nyligen undersökts av Malmö museum.

Vid undersökningen maskinbanades matjorden på 
fyra områden. Alven utgjordes till största delen av 
lera. På de högre belägna partierna var matjords- 
täcket tunt och hårt brukat/plöjt. Mycket av fom- 
lämningarna var därför skadade och bortodlade.

Genom att gräva provrutor i nederoderade lager i 
ett par svackor tillvaratogs fynd för datering av bo
platsen. Dessa lager har uppstått genom erosion och 
plöjning av backtopparna. I ett av lagren framkom en 
stor mängd flintavslag, vilka härrörde från en sten- 
åldersbosättning. Anläggningarna utgjordes av stolp
hål, enstaka gropar och härdar. Keramikfynd tyder på 
att boplatsen även utnyttjats under yngre bronsålder.

Fynd: Keramik, flinta, djurben, träkol.
Datering: Stenålder, yngre bronsålder.

Burlövs sn m.fl.
RAÄ UV Syd 
Robert B Nagmér

En arkeologisk utredning utfördes utmed väg 12, de
len Bulltofta-Staffanstorp genom Burlövs, Särs- 
lövs, Nevishögs och Mölleberga socknar.

Den arkeologiska utredningens första etapp be
rörde nio punkter. Vid valet har kombinationen av 
följande kriterier beaktats:

Kring Malmö och Staffanstorp finns flera kända 
fomlämningar utmed eller i närheten av den plane
rade vägen. Vid valet av de övriga punkterna har to
pografin, förhöjd fosfathalt, närheten till vattendrag 
m.m. spelat en avgörande roll.

Jordarten bestod av siltig och lerig morän.
Vid den andra etappen utfördes provgrävningar 

med en grävmaskin med släntskopa.
På punkterna 1,15, B, 23 och 26 påträffades inga 

anläggningar eller fynd.
På punkt 3 upptogs en ca 400 m2 stor yta. Här på

träffades två gropar och en härd. Groparna var fyll
da med gråbrun, siltig morän. I en av groparna fanns 
rester av ett kärl från yngre bronsåldern. Den andra 
gropen var fyndtom. Härden var fylld med skör
bränd sten och sotig silt. Den saknade fynd.

På punkt 22 avschaktades ca 200 m2. En 5 x 5 x 
0,45 m stor grop låg i ytans norra del. I gropen fanns 
två avslag och en keramikskärva. Gropen kan med 
hjälp av keramiken dateras till järnålder.

Punkt 24 var belägen i ett område med siltig mo
rän. Det fanns en 1,15 xO,45 m stor grop i ytans cen
trala delar. Gropen var fylld med gråbrun silt. På gro
pens botten påträffades ett avslag och djurben.

Punkt 25 utgjordes av tre grävda ytor. På ytorna a 
och b fanns inga anläggningar eller fynd. På yta c på
träffades en nästan helt utplöjd härd, som var 0,4 x 
0,4 x 0,1 m stor. Fyllningen bestod av sotig silt och 
skörbränd sten. Det fanns inga fynd i anläggningen.
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Det behövs inga fortsatta undersökningar på de 
aktuella platserna.

Fynd: Keramik, flinta.
Datering: Bronsålder, järnålder.

Burlövs sn, Stora Bernstorps industriområde
RAÄ UV Syd 
Robert B Nagmér

En arkeologisk utredning utfördes i samband med 
dragning av VA-ledning. Inom området har tidigare 
påträffats slagen flinta, som härrörde från förhisto
riska boplatser. Även de förhöjda fosfatvärdena på 
Arrhenius’ fosfatkarta indikerar tidigare bosättning
ar inom området. Jordarten består av silt och lera.

Med grävmaskin upptogs ett tiotal schakt, som 
samtliga var tomma på såväl anläggningar som 
fynd. På fastigheten Sunnanå 15:1 påträffades ett tio
tal flintavslag samt en avlång skivskrapa. Fyndma
terialet låg strax öster om kommungränsen Mal
mö/Burlöv.

Den fortsatta arkeologiska utredningen visade, att 
flintoma härrörde från en tidigare känd boplats, 
RAÄ 46 i Malmö stad. Boplatsen delundersöktes 
1969 i samband med exploatering. Flera fynd av 
flinta, brons m.m., gjordes i samband med under
sökningen.

Den del av boplatsen som ligger öster om kom
mungränsen Malmö/Burlöv blev aldrig undersökt 
eller registrerad i fomlämningsregistret. Boplatsen 
bör därför registreras även i Burlövs sn, Skåne.

Fynd: Flintavslag, avlång skivskrapa (ytfynd). 
Datering: Sten- och bronsålder.

Burlövs sn, Sunnanå 15:1, nyupptäckt fornläm- 
ning
RAÄ UV Syd
Inger Torstensdotter Ahlin

En undersökning föranleddes av en planerad nyan
läggning av Toftanäsvägen. Vid en arkeologisk ut
redning av vägsträckningen, utförd av Malmö mu
seum, påträffades förhistoriska boplatslämningar. 
För att kunna bedöma deras utbredning och karaktär 
haren kompletterande undersökning genomförts. På 
den östligaste delen av en sydväst-nordostgående 
höjdrygg framkom boplatslämningar. Norr om detta 
område sluttar terrängen ner mot ett numera kul ver
lernt vattendrag samt ett större våtmarksområde.

I den närmaste omgivningen finns flera registre
rade boplatser och gravhögar och Malmö museum 
har bedrivit omfattande arkeologiska utgrävningar i 
området.

Med grävmaskin avbanades matjorden i prov
schakten, totalt 351 löpmeter. I det område där an
läggningarna framkom gjordes en utvidgning på

890 m2. På denna yta undersöktes 34 anläggningar, 
som utgjordes av gropar, härdar och stolphål. An
läggningarna daterades med hjälp av keramik till 
mellan- och senneolitikum.

Fynd: Keramik, flinta, kol.
Datering: Mellan- och senneolitikum.

Båstads sn, kv Skagen, Staren och Turisten, forn- 
lämning 24
Kristianstads läns museum 
Gunilla Roos

I samband med ledningsdragning utfördes en antikva
risk kontroll. Undersökningsområdet var beläget inom 
de centrala delarna av det medeltida Båstad. Topogra
fin domineras av en markerad nordostlig sluttning.

Nya telekablar skulle dras, varvid nio schakt upp
togs med grävmaskin, huvudsakligen under gator 
och trottoarer. I två schakt påträffades tunna kultur
lager med enstaka fynd. Övriga schakt bestod dels 
av fyllnadsmaterial dels av steril mark i form av lera 
och sand. Inga fynd framkom i dessa.

Fynd: Järn föremål, tegel, porslin, djurben, del av 
kritpipa.
Datering: Nyare tid.

Båstads sn, tvärgata till Strandgatan, fornlämning 
24
Kristianstads läns museum 
Gunilla Roos

En undersökning föranleddes av ledningsdragning. 
I kanten av en tvärgata till Strandgatan upptogs ett 
schakt med grävmaskin. Schaktet var 26 m långt, 0,5 
m brett och 0,6 m djupt. Två åtskilda kulturlager på
träffades utmed hela schaktets längd. Det ena var be
läget 0,15 m under markytan och bestod av mörk
brun färgad jord med rikligt av 0,05-0,15 m stora 
kullerstenar. Det andra kulturlagret, 0,05-0,1 m 
tjockt, framkom 0,4 m under markytan och bestod 
av starkt mörkfärgad jord med inslag av sot. De båda 
kulturlagren var åtskilda av ett 0,05-0,1 m tjockt ler
lager. Kulturlagren var fyndtomma.

Fynd:- 
Datering: -

Dalköpinge sn, Dalköpinge 2:1, fornlämningarna 
28, 33
RAÄ UV Syd 
Bengt Söderberg

En undersökning utfördes då Trelleborgs kommun 
projekterade ett bostadsområde. Exploateringsområ
det utgjordes av öppen åkermark och var beläget på 
en flack södersluttning, strax söder om Europaväg 14.
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I och invid bostadsområdet finns två registrerade 
fomlämningar. RAÄ 28 är ett depåfynd bestående av 
15 slipade flintyxor, orienterade i öst-västlig riktning 
(enl. inventeringsuppg.). RAÄ 33 utgörs av boplats
rester i form av slagen flinta och sotblandad jord.

Undersökningen utfördes som en del av en ar
keologisk utredning och omfattade två sökschakt 
samt ytinventering i en första etapp.

I områdets östra del, nära RAÄ 28, avbanades 120 
löpmeter schakt. Matjordsdjupet varierade mellan 
20 och 30 cm, ploggången gick ner i steril lera. Vid 
ytinventering påträffades enstaka flintavslag.

I områdets västra del, invid RAÄ 33, avbanades 
50 löpmeter sökschakt. Inom denna del av området 
hade utfyllnader och diverse anläggningsarbeten 
skett, varför ytinventering ej genomfördes. Även på 
denna plats var matjordsdjupet ringa och ploggång
en gick ner i steril lera.

Eventuella boplatslämningar inom området, indi
kerade i öster av slagen flinta, bedöms vara sönder- 
plöjda.

Fynd: Slagen flinta (ej tillvaratagen).
Datering: -

Degeberga sn, Degeberga
Kristianstads läns museum 
Tyra Ericson

Med anledning av husbyggnation genomfördes en 
arkeologisk undersökning. Undersökningsområdet 
har ett typiskt boplatsläge, på en platå söder om For- 
sakarsbäcken. Förundersökningen visade att härdar 
fanns inom området.

Tre schakt om sammanlagt 1 232 m2 togs upp på 
de platser som berörs av byggnationen. Den ca 0,3 
m tjocka matjorden banades av, varvid 24 här
dar/härdbottnar avtecknade sig mot omgivande ste
rila grus/sten. Konstruktionerna dokumenterades 
och undersöktes. I en härd påträffades ett flintavslag. 
Ytterligare ett flintavslag, samt en keramikbit, på
träffades som lösfynd.

Fynd: Flinta, keramik.
Datering: Förhistorisk tid.

Degeberga sn, Degeberga 25:20
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

Fynd av ej tidigare kända boplatslämningar föran
ledde en antikvarisk kontroll. Lämningarna påträf
fades vid schaktningar för en husgrund inom hem
bygdsparken i Degeberga och utgjordes av en härd 
och en boplatsgrop. Lämningarna, som låg i schak
tets västra kant, frilädes och dokumenterades. Här
den mäter 1,20 x 0,82 m (minst), är packad med ca 
0,1 -0,2 m stora stenar och dess fyllning består av so- 
tig sand med träkol.

Boplatsgropen mäter 0,93 x 0,33 m (minst) och 
består av mörk sandig humus med enstaka bitar trä
kol. Boplatslämningama berörs ej av husgrunden, 
varför de lämnades outgrävda.

Med hänsyn till det ypperliga läget, förefaller det 
troligt att de nyfunna boplatslämningama bara utgör 
en del av ett större komplex.

Fynd:-
Datering: Förhistorisk tid.

Falsterbo, Falsterbo 9:53, fornlämning 15
RAÄ UV Syd 
Stefan Kriig

En förundersökning utfördes på grand av planerad 
husbyggnation. Exploateringsytan låg på den västra 
delen av Falsterbohalvön, som har en karaktäristisk 
kusttopografi med sandrevlar och strandsjöar. Under 
medeltiden bedrevs här ett säsongsmässigt sillfiske 
och en marknadsverksamhet i anslutning till städer
na Skanör och Falsterbo.

I Falsterbo liksom i Skanör har det funnits en 
borg. Borgen i Falsterbo uppfördes under 1200-talet 
och förstördes år 1311. Den byggdes sedan upp igen 
och var i bruk fram till 1530-talet.

Undersökningsområdet var beläget ca 150 m 
nordväst om Falsterbohus slottsruin. Vid en tidiga
re arkeologisk undersökning, ca 30 m väster om det 
nu aktuella området, påträffades taktegel och me
deltida keramik.

Ett 11 m långt nord-sydligt schakt maskingrävdes 
från nuvarande marknivå ca +2,80 m.ö.h. och ned till 
steril botten på ca +1,80 m.ö.h. Inga fasta bebyg
gelselämningar eller anläggningar kunde konstate
ras. Ovan den sterila botten fanns ett kulturlager med 
grå sand och träkoisbitar. I detta lager påträffades te
gelbitar samt medeltida keramik. Förutom ett flertal 
flygsandslager påträffades även ett tjockt, påfört la
ger rivningsmassor, bestående av tegelstenar och 
taktegel. Lagret kunde fyndmässigt dateras till 
1600-1700-talen.

Det undersökta området ligger i utkanten av det 
fit, som staden Lybeck innehade under medeltiden. 
Fynd av tegel samt medeltida keramik kan troligen 
sättas i samband med de tyska köpmännens bebyg
gelse.

Fynd: Keramik (yngre svartgods, stengods, yngre 
rödgods).
Datering: 1300-1700-talen.

Falsterbo, Falsterbo 19:23 (kv Friden), fornläm
ning 15
RAÄ UV Syd 
Stefan Kriig

En förundersökning utfördes på grand av planerad 
husbyggnation. Undersökningsområdet var beläget
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i den västra delen av kvarteret Friden, som arkeolo
giskt sett är tämligen okänt.

Ett ca 11 m långt och 1,5 m brett öst-västligt 
schakt maskingrävdes från nuvarande marknivå, ca 
+2,00 m.ö.h., ned till steril botten på ca +1,5 m.ö.h. 
Ungefär 10 cm ovan steril botten påträffades ett tunt 
sandblandat kulturlager med enstaka tegelbitar och 
keramikskärvor.

Inga spår av bebyggelse kunde konstateras.

Fynd: Keramik (stengods av Siegburgtyp). 
Datering: 1400-talet.

Fjälkestads sn, Fjälkestad 24:1
Kristianstads läns museum 
Bertil Helge sson

Med anledning av nybyggnation av villa genomför
des en arkeologisk undersökning. I närheten av det 
aktuella området har tidigare en prov- och en total
undersökning utförts. Dessa visade att det föreföll 
troligt att boplatslämningar skulle framkomma inom 
det aktuella området.

Humusmassor, upp till en tjocklek av 0,5 m, bort
schaktades från det ca 100 m2 stora exploaterings
området. Därunder avtecknade sig två smärre kul- 
turlagerrester och två boplatsgropar mot den sterila, 
vita bottensanden. Dessa undersöktes och dokumen
terades.

Det undersökta området ligger i en nordsluttning, 
ner mot ett mindre våtmarksområde, som troligen ut
gör den norra gränsen för det tidigare undersökta bo
platsområdet.

Fynd: Flinta, keramik.
Datering: Förhistorisk tid.

Fjälkinge sn, Fjälkinge 35:14 och 39:29
Kristianstads läns museum 
Eva Arvidsson

En förundersökning utfördes med anledning av ny
byggnation av fem parhus med förråd. Området om
ges av flera kända fasta fomlämningar, såsom flat- 
marksgravfält och stenåldersboplats. Schakten grävdes 
ner till steril botten på ett djup av ca 0,5-0,7 m. Flera 
sentida störningar från tidigare byggnation förekom. 
Lämningar av antikvariskt intresse påträffades ej.

Fynd: - 
Datering: -

Fjälkinge sn, Fjälkinge 182:1
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

Kring Fjälkinge finns många fomlämningar och där
för utfördes en antikvarisk kontroll i samband med

utbyte av elstolpar och stag. Sammanlagt berördes 
en yta av ca 5 m2, inom två olika områden. Under ca 
0,2-0,3 m humus kom steril botten, bestående av 
blockrikt grus. Inga fynd eller konstruktioner av ar
keologiskt intresse framkom.

Fynd:- 
Datering: -

Fosie sn, kv Anten
Malmö Museer 
A Thörn

Detta års undersökning är en fortsättning och av
slutning av föregående års undersökning, se dito. 
Huvudparten av arbetet lades på den åssträckning, 
som gick i ungefär sydsydväst-nordnordostlig rikt
ning, på vars krön anläggningskoncentrationen var 
störst i hela området.

Längst i söder på åsen fanns det ett ca 29 x 6 m 
stort långhus med mesulakonstruktion. Troligen är 
huset förlängt. Förlängningen överlappar två myck
et keramikrika anläggningar samt tangerar en even
tuell kupolugn. Flera fynd av offerfynd gjordes i hu
set, bl.a. sex stycken förarbeten till flintyxor (i ett 
stolphål) samt mycket keramik och föremål av flin
ta. I anslutning till huset fanns en mindre stenpack- 
ning, med okänd funktion, innehållande en hel strids
yxa av bergart. Detta hus överlappades något av ett 
annat långhus, som hade en sidsulekonstruktion.

Norr om det stora mesulahuset kom det ett större 
område med mycket tät koncentration av stolphål, 
vilka begränsas norrut av två överlappande mindre 
hus av mesulakonstruktion.

Fynd: Flintföremål (bl.a. yxor), keramik, stridsyxa 
av bergart.
Datering: Neolitisk tid + odaterat.

Fosie sn, kv Sävern 
Malmö Museer 
A Thörn

Den arkeologiska undersökningen i kvarteret Sävem 
är en fortsättning på förra årets och årets utgräv
ningar i kvarteret Anten, som ligger söder om och i 
direkt kontakt med Sävem.

I områdets mellersta del fortsätter den åsrygg som 
visade sig i kvarteret Anten. Åskrönet är även här 
bemängt med ett stort antal stolphål (något hus har 
dock hittills ej lokaliserats) samt en större nedgrav
ning, som innehöll en mindre mängd slagg och di
verse föremål, bl.a. skäror och en pilspets med ur- 
nupen bas. Stolphålen fortsätter i oförminskat antal 
i åssluttningen mot sydost. I nordväst finns det 
knappt några stolphål, men däremot förekommer 
större områden med siltsvackor/kulturlagerrester, 
innehållande väl bearbetad flinta. Kan det ha varit en 
aktivitetsplats ner mot ett sankt parti i terrängen?

330



Fig 16. Två av de offrade yxorna i det sydvästra hömstolphålet i Hus V. Kv Anten, Fosie sn. Foto T 
Björk.
Two of the sacrificed axes in the southwest corner posthole, building V, Fosie parish.

Fynd: Bearbetad flinta, pilspets med urnupen bas, 
skäror, slagg.
Datering: Mellan- senneolitisk tid, äldre bronsålder, 
förromersk järnålder-vikingatid + odaterat.

Genarps sn, Genarp 5:29
RAÄ UV Syd 
Margareta Olsson

En utredning utfördes med anledning av planerad 
husbyggnation. Planområdet är beläget norr om 
Genarps samhälle, på en svag nordvästsluttning ca 
400 m söder om Höje å. I anslutning till ån finns ett 
flertal registrerade stenåldersboplatser. Jordmånen 
utgörs huvudsakligen av sand med inslag av lera.

Med ledning av topografin utvaldes tre områden 
för närmare undersökning. Med maskin avbanades 
matjorden i åtta sökschakt.

Område A bestod av den södra delen av en närmast 
flack platå, som avgränsades mot söder av en marke
rad sluttning. Inom ett ca 75 x 75 m stort område på
träffades ett tjugotal anläggningar, främst gropar. 
Flertalet var grunda med tydliga plöjningsskador.

Område B var beläget på en väl avgränsad, svag 
öst-västlig höjdrygg i planområdets södra del. Mat- 
jordslagret var här tunt, ställvis endast 0,15 m tjockt.

Två utplöjda härdar samt en grop påträffades i sök- 
schakten.

Område C utgjordes av en svag sydsluttning mot 
ett större låglänt parti i planområdets sydöstra del. 
Två gropar framkom i områdets västra del. Jordmå
nen bestod av lera.

Sammanlagt påträffades och undersöktes 25 an
läggningar av förhistorisk karaktär. Samtliga an
läggningar var fyndtomma.

Fynd: - 
Datering: -

Gladsax sn, Tobisborg 1:1
Kristianstads läns museum 
Tyra Ericson Borggren

Med anledning av nybyggnation av en lagerlokal 
inom en tidigare känd fomlämning utfördes en för
undersökning/undersökning. Den berörda platsen är 
belägen inom ett fomlämningsrikt område vid ett bi
flöde till Tommarpsån, med flera kända boplatser 
från såväl mesolitikum som neolitikum.

Undersökningen började som en förundersök
ning, men då en ensam härd påträffades i prov
schaktet utökades detta till att omfatta hela det om-
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råde som skall bebyggas, ca 124 m2. Inga andra an
läggningar påträffades, men som lösfynd tillvaratogs 
ett flintavslag. Ca 0,4 m sandblandad matjord schak
tades av med maskin. Under matjorden vidtog ett le
rigt jordskikt, uppblandat med stenar och vittrat häl
leberg. I detta övergångsskikt påträffades härden, 
vilken dokumenterades och undersöktes.

Fynd: Flintavslag.
Datering: Förhistorisk tid, troligen stenålder.

Glostorps sn, Käglinge, Hans Winbergs väg
Malmö Museer 
B Bondesson-Hvid

Med anledning av husbyggnation utfördes en ar
keologisk undersökning. I området konstaterades 
boplatslämningar samt större och mindre kulturla- 
gerrester från förromersk järnålder-vendeltid.

De undersökta anläggningarna fanns huvudsakli
gen på och i sluttningen av en höjd i öst-västlig rikt
ning, i norra delen av undersökningsområdet. Mot 
söder sjunker markytan betydligt och här har akti
viteten också varit betydligt lägre. Detta område är 
och har under lång tid varit mycket vattenrikt och 
flera större och mindre mösspartier konstaterades. 
Ur en dödishåla. som pollenanalytiskt daterats till 
preboreal tid, tillvaratogs ett nästan komplett skelett 
av fisk (ej artbestämd).

Mot Käglinge by, som i sydväst ansluter till un
dersökningsområdet, höjer sig marknivån åter. 1 
detta högre parti undersöktes delar av ett kulturlager 
innehållande keramik från romersk järnålder-ven- 
del/vikingatid.

Fynd: Fiskskelett, keramik.
Datering: Neolitisk tid, förromersk jämålder-ven- 
deltid/vikingatid.

Grevie sn, Salomonhög 1:5 m.fl., fornlämning 57 
m.fl.
Kristianstads läns museum 
Tyra Ericson, Gunilla Roos

Med anledning av anläggande av en golfbana utför
des en arkeologisk utredning följd av en undersök
ning. Det berörda området är beläget på krönet och 
på nord-sydsluttningarna av Hallandsåsen, med en 
vidsträckt utsikt över landskapet. Området är rikt på 
fornlämningar, huvudsakligen bronsåldershögar. 
Åtta högar, varav två överplöjda, samt en skål- 
gropsförekomst är registrerade i fomlämningsregist- 
ret. Vid utredningen konstaterades att exploatering
en bl.a. berör Salomonhögs gamla bytomt. Dessut
om finns ytterligare fornlämningar registrerade ome
delbart utanför undersökningsområdet.

Eftersom marken utnyttjades till åker kunde en 
noggrann inventering utföras innan schaktningsar- 
betena hade börjat. Flera koncentrationer med flint

avslag och flintspån dokumenterades. Vidare upp
täcktes en tidigare ej registrerad, överplöjd hög.

Så gott som alla ingrepp i landskapet föregicks av 
matjordsavbaning med hjälp av grävmaskin. Efter 
matjordsavbaningen påträffades sammanlagt 87 oli
ka anläggningar spridda inom området. Anlägg
ningarna bestod av 70 härdar, sju kokgropar, sju sol
fläckar, en stensträng samt en husgrund. Härdarna, 
kokgroparna och solfläckarna var belägna ensam
liggande eller i grupper om vanligen 2-8 stycken. 
Huvudparten påträffades i den sydöstra delen av un
dersökningsområdet på en större plats i sydslutt
ningen av Hallandsåsen. Här fanns fem boplatskon
centrationer med härdar, kokgropar, sotfläckar och 
måttlig-riklig förekomst av flintavslag samt flint-

Fig 17. Grophusfynd från Gårdstånga. Häng- 
smycké av brännförgylld kopparlegering med an
siktsmask i Borrestil (900-tal). Nio liknande 
”vändbilder” är kända, varav sju i form av häng- 
smycken. Av dessa är fyra funna i Norge, tre i 
Danmark och två i Sverige. Teckning Monica Ce- 
terwall.
Find from a pit-dwelling at Gårdstånga. Pendant 
of fire-gilded copper alloy with a face mask in 
Borre style (10th century). Nine similar 'twin pie
ces’ are known, four from Norway, three from 
Denmark and two from Sweden. Seven of these 
comprise of pendants.
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spån. Sammanlagt fanns här 50 härdar, sex kokgro
par och fem sotfläckar. Dessutom fanns även åtta 
härdar och en sotfläck ensamliggande, och i grupp 
om två och två, spridda mellan boplatskoncentra- 
tionema. Fyra av härdarna innehöll fynd: två slip
fragment och två flintavslag.

1 den nordvästra delen av undersökningsområdet 
påträffades en rektangulär husgrund, 20 x 6-8 m och 
orienterad i öst-väst. Huset har haft en boningsdel 
och en stalldel. Mycket sot och kol i boningsdelen 
tyder på att huset brunnit. I den nordöstra delen av 
undersökningsområdet, vid foten av Hallandsåsens 
nordsluttning och alldeles intill en mosse, påträffa
des en elva m lång och 0,2-1,5 m bred stensträng. 
Förmodligen är den längre men matjorden banades 
ej av tillräckligt för att fastställa hela längden.

Fynd: Slipfragment, flintavslag och flintspån med 
och utan retuscher, bränd flinta och flintskrapor. 
Datering: Neolitikum och/eller bronsålder, nyare tid.

Gårdstånga sn, Gårdstånga 15:1, fornlämning 14
RAÄ UV Syd 
Bengt Söderberg

Förundersökningar utfördes på grund av planerade 
gator och husbyggnation i ett nyprojekterat bo
stadsområde. Förundersökningarna följdes av en 
arkeologisk exploateringsundersökning, som i sin 
tur ledde till en forskningsundersökning. Den sena
re bekostades av Riksantikvarieämbetet.

Det berörda området är, enligt storskifteskartan 
1764, beläget inom Gårdstånga gamla bytomt. Det 
äldsta belägget för ortnamnet Gårdstånga härrör 
från 1000-talet, då namnet nämns på en runsten i 
Forsheda, Småland.

Bytomten är belägen på en flack södersluttning, 
som gränsar mot Kävlingeån i söder. Strax väster om 
bytomten, vid Getinge, passerade landsvägen mot 
Lund över Kävlingeån. Platsens betydelse under
stryks av att tre runstenar påträffats, varav två vid 
kyrkan (som har romanskt ursprung) och en i de 
”västliga fälten”. Vid 1200-talets början nämns 
Gårdstånga som ett så kallat ”konungalev”, och 
kvarstår som en del av ett mindre, kungligt län till 
1561, då Viderups adelsgods etableras.

Vid förundersökningarna maskingrävdes sök- 
schakt ner till steril botten, som i regel bestod av 
sand. Sammanlagt undersöktes 600 löpmeter med en 
bredd av 1,6 m. På ett par platser utvidgades schakt
en något. Matjordslagret uppgick som mest till 
0,7-0,8 m och innehöll även rester av kulturlager.

1 områdets nordöstra del framrensades 6 grophus, 
55 stolphål, 14 gropar, 6 härdar och 3 rännor. 1 den 
sydöstra delen framrensades 1 grophus, 9 stolphål, 
5 gropar och 2 härdar. Anläggningarna hörde till 
samma komplex och var koncentrerade till en mar
kerad, mindre höjdrygg, vilken begränsas av 20-me- 
terskurvan. På toppen av anläggningarna påträffades 
keramik av äldre svartgods, typ II och IV, vilka pre

liminärt daterar huvuddelen av anläggningarna till 
sen vikingatid-äldre medeltid. En skärva yngre 
svartgods framkom och pekar på en möjlig bebyg
gelsekontinuitet framåt i tiden. Slutligen visade fynd 
av flintavslag och spån, att det fina boplatsläget har 
utnyttjats även under tidigare perioder.

I övriga delar av det ca 2 ha stora området påträf
fades enstaka anläggningar av förhistorisk karaktär. 
En härd och några smärre brandgropar undersöktes, 
men var ej fyndförande. Lämningar av nyare tids be
byggelse framkom på tre platser i form av syllstenar, 
fragmentariska stenläggningar och nergrävningar. 
Yngre rödgods tillvaratogs i detta sammanhang. 
Slutligen kan nämnas några svackor, i vilka kultur- 
lagerrester möjligen kan påträffas.

Sökschakt norr om ovan nämnda höjdrygg visa
de att utfyllnader skett. Det innebär att lägre terräng 
och svackor har avgränsat boplatsen även i detta vä
derstreck. Direkt på steril sand påträffades här spo
radiska utkastlager, bestående av skörbränd sten, sot 
och kol. Inga fynd gjordes i detta sammanhang. Om
rådet avgränsades ej i öster.

Efter förundersökningarna omdisponerades ny
byggnationen delvis bort från området.

Förundersökningen visade att det förekom be
byggelselämningar från sen vikingatid-tidig medel
tid på en drygt 5 000 m2 stor yta, belägen inom tomt 
nr 1 enligt 1764 års karta.

Den följande undersökningen koncentrerades till 
två områden:

Område 1, som omfattade ca 1 700 m2 inom tomt 
nr 1, maskinschaktades ner till steril botten. Totalt un
dersöktes 1 437 anläggningar i form av stolphål, här
dar, brunnar, gropar, grophus etc. Verktyg och avslag 
av flinta antydde förekomsten av en senneolitisk bo
plats, som spolierats genom omfattande och mång
facetterad bebyggelse under perioden ca 1000-1200.

Undersökningsytan på tomt nr 1 var perifert belä
gen på den ca 2 ha stora tomten. I schaktväggen i den 
sydöstra delen (hörnet) av området, där anläggning
arna låg tätast, konstaterades intakta kulturlager med 
flera bebyggelsehorisonter. Nergrävt i steril mark låg 
ett vendiskt grophus med ingångsschakt och rökugn, 
men endast delvis inom exploateringsytan. Kulturla
gerbilden motiverade en smärre utvidgning (se ne
dan), som bekostades av Riksantikvarieämbetet.

Område 2 var beläget på tomt nr 9 och delvis på 
nr 8, enligt 1764 års karta. På en 1 100 m2 stor yta 
undersöktes 485 anläggningar och delar av ett ma
gert kulturlager. Bebyggelsen inom område 2 tycks 
ha etablerats under 1200-talet.

Ca 100 löpmeter sökschakt undersöktes. Härvid 
påträffades bl.a. bygatan, i form av en hålväg, knad- 
derlager och hjulspår.

Forskningsundersökningen genomfördes som en 
utvidgning i samband med exploateringsundersök- 
ningen. Det ansågs vara av stor vikt att utföra en kul- 
turlagerundersökning i detta område. 1 motivering
en framhölls bl.a. de vendiska grophusens och kul
turlagrens betydelse för en helhetstolkning och da- 
teringsramar.
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Fig 18. Ett ca. 5x5 m stort slaviskt grophus undersöktes i Gårdstånga. Ingångsschakt och hömhärd/rök- 
ugn fanns i husets nordöstra del. Den ljusare fyllningen längs sidorna markerar sittbänkar. Den kvarståen
de profilbänken ger en uppfattning om lagertjockleken. Foto Bengt Söderberg, RAÄ.
A Slavonic pit-dwelling, 5x5 m, was investigated at Gårdstånga. Entrance trench and corner chimney
less stove were found in the northeast part of the dwelling. The light fill along the sides marks the posi
tion of benches. The remaining section wall gives an impression of the thickness of the occupational de
posit.

Fig 19. Nedgravning i grophus dokumenteras. RAÄ 14, Gårdstånga 15:1, Gårdstånga sn. Foto från S, 
Claes Pettersson, RAÄ.
A dug hole in the pit-dwelling is being recorded. Ancient monument 14, Gårdstånga 15:1, Gårdstånga 
parish.
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En yta omfattande ca 50 m2 undersöktes. Plog
gången schaktades bort och lagergrävning för hand 
vidtog. Det konstaterades att fyra grophus delvis be
rördes av undersökningen. Minst två av dessa var av 
vendisk typ och med välbevarade ugnskonstruktion- 
er. Dessa anläggningar, som delvis skar in i varand
ra, utgjorde flera generationer av vikingatida-tidig- 
medeltida bebyggelse. Ett långhus från 1200-talet, 
med takbärande väggar, överlagrade denna äldre be
byggelse.

Fynden av välbevarade bebyggelselämningar på 
Gårdstånga bytomt är intressanta, bl.a. i ett bebyg- 
gelsehistoriskt sammanhang. De kan belysa fråge
ställningar rörande centralortsfunktioner, liksom den 
stationära byns tillkomst och utveckling.

En preliminär tolkning av undersökningsresulta
ten antyder följande förlopp: bebyggelsen på tomt nr 
1 etableras ca år 1000 och kan eventuellt knytas till 
kungalevet Gårdstånga. Hypotesen understöds av 
anläggningstyperna och mångfalden. Området ut
nyttjas intensivt under två århundraden. Under 1200- 
talet omstruktureras bebyggelsen. Utöver det un
dersökta långhuset kunde endast två anläggningar 
inom yta 1 hänföras till högmedeltid. En minskning 
i omfång sker alltså inom tomt 1, medan bebyggel
sen på tomt nr 9 etableras. Högmedeltiden framstår 
således som en brytpunkt i Gårdstångas historia.

Fynd: Pilspetsar, knivar, skrapor, borrar, slipade 
fragment, flintavslag och senneolitisk keramik. 
Mynt, hängsmycken, spännen, beslag, vikter, nålar, 
pilspets, tenar, hänklar, navare, skavjäm, knivar, 
tvinnare, hästskor, deglar, brynen, pärla, kammar, 
kamfordral, örslev, isläggar, sländtrissor, vävtyng- 
der, glattsten, slagg, keramik (Ali, AIV, BI, BII: 1. 
BII:2, CI, CII), djurben m.m.
Datering: Senneolitikum, sen vikingatid-högme
deltid, nyare tid.

Hammarlövs sn, Hammarlöv 19:29, fornlämning- 
arna 38, 47
RAÄ UV Syd 
Sonja Wigren

En förundersökning utfördes med anledning av att 
en villa skulle uppföras i utkanten av en medeltida 
bytomt. I området har även ett arabiskt silvermynt 
påträffats.

Sammanlagt grävdes 54 löpmeter, fördelat på 
fyra schakt, 1,6 m breda och 2-19,5 m långa. Mat
jorden var ca 0,25-0,45 m tjock och täckte en bot
ten av gul lera. I leran framkom fyra ca 2-3,6 m sto
ra nergrävningar, en härd samt ett osäkert stolphål.

Vid provgrävning i groparna framkom lerklining, 
tegel, flinta samt obrända djurben, vilka bedömdes 
som recenta. Fynden tillvaratogs inte.

Fynd: Keramikskärva (1600-tal), kritpipsskaft, ler
klining, tegel, flinta, obrända djurben.
Datering: Nyare tid.

Hedeskoga sn, Lilla Tvären 1:3 och Ystad, Åkes- 
holm 1-7 m fl
RAÄ UV Syd 
Robert B Nagmér

Med anledning av planerad husbyggnation utfördes 
en huvudundersökning inom två områden på varde
ra sidan sockengränsen. Trakten är fomlämningsrik, 
bl.a. finns ett flertal registrerade boplatser från 
brons- och järnålder samt vikingatid. I nordost lig
ger Norra Bellevue, där en boplats från övergången 
yngre bronsålder-äldre järnålder tidigare under
sökts. Inom ett intilliggande planerat parkområde 
har boplatslämningar från yngre stenålder påträffats. 
Avståndet till Östersjön är ca 1,5 km.

Lilla Tvären: Det undersökta området var beläget 
i lerbunden åkermark på den östra delen av en när
mast flack platå. Denna begränsades mot väster av 
en mindre höjdrygg.

En 7 000 m2 stor yta avbanades med grävmaskin. 
Härvid framkom ett åttiotal anläggningar, främst 
härdar och gropar, men även ett mindre antal härd
gropar och enstaka stolphål. Groparna var av varie
rande storlek och fyllningen utgjordes av gråbrun 
lera. I några av groparna påträffades keramik och 
flinta. Härdarna var fyllda med sotig lera. I några av 
dem fanns en mindre mängd kol. Stolphålen var fyll
da med gråbrun lera, men fyndtomma.

Fyndmaterialet utgjordes främst av keramik, en
staka flintor samt träkol. Bland flintoma fanns ett an
tal skivskrapor.

Åkesholm: Undersökningen berörde delar av en 
tidigare okänd boplats, belägen 120 m sydost om 
ovannämnda boplats. Topografin präglas av en lång
sträckt sydsluttning med avsatser och mindre sänkor. 
Ett flertal mindre vattendrag har tidigare genom
korsat området. Boplatsen var belägen på en mind
re avsats, i öster avgränsad av ett tidigare våtmarks
område. Jordarten bestod av lera.

En ca 4 800 m2 stor yta avbanades med grävma
skin. På den avschaktade ytan påträffades ett tret
tiotal anläggningar bestående av härdar och gropar. 
Härdarna var fyllda med skörbränd sten och sotig 
lera. Groparnas fyllning utgjordes av gråbrun lera. I 
några av anläggningarna tillvaratogs keramik, flin
ta, ben och kol.

Fynd: Keramik, flinta, ben, kol.
Datering: Yngre bronsålder (Lilla Tvären). Förro- 
mersk-romersk järnålder (Åkesholm).

Helsingborg, Bergaliden, fornlämning 42
RAÄ UV Syd 
Bengt Söderberg

En fömndersökning utfördes med anledning av fjärr
värmeinstallationer i kvarteret Bastionen och gatu
korsningen Bergaliden-Södra Storgatan. Platsen är 
belägen i den medeltida ”lågstadens” södra utkant 
och det förväntades bl.a. att sextonhundratalsvall-
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graven skulle komma att beröras av arbetet. Ytan var 
i hög grad präglad av sentida markingrepp. Eftersom 
schaktet placerades ungefär mitt i vallgraven fram
kom inga nergrävningsgränser till vallgraven.

Mellan nivåerna +7,00 och +7,40 m.ö.h. obser
verades ett vattenavsatt lager, vilket härrörde från 
vallgraven. Denna fylldes igen med sand i samband 
med raseringen av befästningarna mot slutet av 
1600-talet.

På denna sandiga fyllning fanns en smärre yta 
som inte var söndergrävd. Här påträffades tre ske
lettgravar, nergrävda från ca +10 m.ö.h. Gravarna 
var nergrävda från ett omrört lager, som bl.a. inne
höll skelettdelar och keramik.

Gravarna härrörde således från tiden efter befäst
ningarnas rasering och utgjorde kvarlevorna efter en 
temporär begravningsplats.

Fynd: Hyska, nål av Cu-legering, keramik (jydepot- 
ta, yngre rödgods).
Datering: 1600-1700-talen.

Helsingborg, Fågelsångsgatan, fornlämning 43
RAÄ UV Syd 
Anders Löfgren

En förundersökning utfördes med anledning av VA- 
arbeten i Fågelsångsgatan. Gatan, som breddats i 
modem tid, ligger i den norra utkanten av den me
deltida staden. I kvarteret Kullen Östra undersöktes 
1982 en stenåldersboplats på nivån +7,00 m.ö.h. 
(RAÄ 43). Den sammanlagda, berörda gatusträck- 
an var ca 250 m lång. Hela gatans bredd, ca 8 m 
grävdes upp i samband med schaktningsarbetet. 
Drygt 2 m av gatans västra del stördes av fjärrvär
meledningar. Ytterligare störningar från äldre 
vattenledningar fanns i den östra delen av gatan.

Arbetet började i korsningen mot S:t Jörgens 
plats. Vid en kontroll i inledningsskedet konstatera
des att det fanns boplatslämningar från stenåldern 
inom arbetsområdet. I den första etappen avbanades 
fyllnadsgruset på en 40 m lång sträcka och fyra här
dar dokumenterades. Rester av ett ca 15 m2 stort kul
turlager delades in i fem rutor och handgrävdes. I 
kulturlagret, som delvis låg över ett lager med klap
persten på nivån +7,00-7,25 m.ö.h., gjordes fynd av 
keramik, en tjocknackig flintyxa samt avslag och 
spån av flinta.

I den andra etappen avbanades ytterligare 40 m - 
fram till Tomérhjelmska huset. Denna sträcka var 
uppgrävd och omrörd i sen tid. Fynd av yngre röd
gods och kakel tyder på att detta skett under 
1700-1800-talen. Två stenläggningar i den södra de
len av schaktet kan ha samband med Tornérhjelm- 
ska husets äldre delar.

En mindre yta med rester av det äldre kulturlag
ret fanns kvar. Vid handgrävning av dessa partier hit
tades endast några förhistoriska keramikskärvor och 
ytterligare flintavslag. Resten av gatan, fram till Ty
cho Brahes plats, var kraftigt störd av sentida led

ningar. Vid ett tillfälle ritades en sektion ca 12 m non
om korsningen mot Långvinkelsgatan. Lagerbilden 
visar att över den sterila sanden, på nivån +5,00, lig
ger ett halvmetertjockt lager med grå sand och lite 
klappersten. Lagret täcktes av knappt 2 m fyllnads- 
lager. Inga fynd kunde upptäckas vid handgrävning 
av delar av lagret.

De undersökta partierna utgör en del av ett större 
boplatskomplex från neolitisk tid. Boplatsen har le
gat i anslutning till havet, vid foten av landborgs- 
branten på nivån ca +7,0 m.ö.h.

Fynd: Tjocknackig flintyxa, spån och avslag av flin
ta, förhistorisk keramik, yngre rödgods, grönglase- 
rat kakel.
Datering: Bondestenålder, ca 3 000 f.Kr.

Helsingborg, kv John Eriksson 14, fornlämning 42
RAÄ UV Syd 
Anders Löfgren

En förundersökning utfördes med anledning av att 
innergården till fastigheten i hörnet Bruksga- 
tan-Prästgatan skulle schaktas ur. Toppnivåerna på 
betonggolven inom den ca 150 m2 stora exploate- 
ringsytan låg mellan +2,48 och +4,40 m.ö.h.

Vid undersökningar på angränsande tomt i söder 
har medeltida lämningar och fynd anträffats på ni
vån ca +2,50 m.ö.h. Den medeltida strandlinjen har 
sträckt sig upp i de västra delarna av den nu aktuel
la fastigheten.

Den största delen av exploateringsytan täcktes av 
ett betonggolv på nivån +3,30 m.ö.h. I den östra de
len maskingrävdes en grop i syfte att fastställa even
tuell kulturlagertjocklek och steril marknivå. Lagren 
bestod till största delen av sentida fyllnadsmassor. 
Över sjösanden, vars toppnivå låg på +2,55 m.ö.h., 
kom ett 0,1 m tjockt lager bestående av grå sand. I 
det nordvästra hörnet grävdes ytterligare en grop. 
Den sterila sanden kom här direkt under fyllnads
massorna, på nivån +2,20 m.ö.h.

Området har schaktats ur i sen tid. Varken kultur
lager eller fynd kunde upptäckas vid förundersök
ningen. Nivåuppgiftema på steril mark bidrar till att 
rekonstruera den ursprungliga topografin och att 
fastställa gränsen för den medeltida strandlinjen.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Helsingborg, S:t Clemensgatan, fornlämning 42
RAÄ UV Syd 
Anders Löfgren

En förundersökning utfördes med anledning av VA- 
arbeten i S:t Clemensgatan. Gatan har fått sitt namn 
efter den medeltida kyrka, och kyrkogård, som ra
serades i samband med reformationen år 1536. Vid 
nybyggnation i kvarteret Prins Fredrik, norr om ga-
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tan, har över 600 gravar undersökts under åren 
1986-89.

Den sammanlagda gatusträckan som berördes 
var ca 250 m lång. I gatan grävdes ett 4 m brett 
schakt, från korsningen S:t Clemensgatan-Bom- 
gränden till Kopparmöllegatan i öster. Förunder
sökningen utfördes i form av en schaktningsöver- 
Våkning av S:t Clemensgatan och Fågelsångsgatan 
i Helsingborg. Kontroll av gatuschakten skedde vid 
sju tillfällen under tiden 8/2-17/3 1989. Gatan var 
helt urschaktad sedan tidigare. Utfyllnadslagret, 
som var ca 0,7 m tjockt, hade tillkommit under 
1900-talet. I samband med gatuarbeten och ny
byggnation år 1958-62 undersöktes kyrkogrunden 
och ett antal gravar i gatan.

Vid grävning av en anslutning till fastigheten i 
kvarteret Prins Fredrik, ca 10 m öster om korsning
en S:t Clemensgatan-Hallbecksgatan påträffades en 
grav från kyrkogården. Gravens bottennivå låg 0,6 
m under trottoaren. Kraniet saknades och graven har 
förmodligen störts vid nedläggning av äldre telekab
lar. Vid fotändan låg en meterstor grop med lösa ske
lettdelar. Dessa har troligen lagts ned i samband med 
grävandet för kablarna, då ett större antal gravar för
stördes. Kyrkogrunden är idag markerad i gatan och 
i den södra trottoaren. Vid schaktningama i anslut
ning till platsen för kyrkogrunden kunde endast sena 
störningar och urschaktningar noteras.

Graven, som är registrerad som nr 616 från S:t 
Clemens kyrkogård, kommer att genomgå en osteo
logisk undersökning.

Fynd: Ett skelett.
Datering: Hög-senmedeltid.

Helsingborg, S:t Clemensgatan, kv Prins Fredrik 
5, fornlämning 42
RAÄ UV Syd 
Anders Löfgren

En förundersökning utfördes med anledning av att 
en fjärrvärmeservis skulle grävas i trottoaren mot S:t 
Clemensgatan och anslutas till fastigheterna i kvar
teret Prins Fredrik 5 och 6. Kvarteret är beläget norr 
om S:t Clemens kyrka (se föregående).

Ett 30 m långt och 1 m brett schakt grävdes i trot
toaren. Gamla rörstörningar längs muren mot tomt
marken innebar att schaktets yttervägg låg 2 m från 
muren i gatans längsriktning. Området visade sig 
vara helt urschaktat. I samband med att fjärrvärme
rören vinklade in på tomtmarken berördes en sträcka 
av ca 4 m, som ej undersökts tidigare. I schaktet, 
som var 0,6 m brett, dokumenterades 19 gravar. Un
der en av gravarna låg ett silvermynt från Valdemar 
II, 1202-1241.

Skelettdelarna från 18 av gravarna tillvaratogs för 
osteologisk analys.

Fynd: Mynt.
Datering: Medeltid, ca 1050-1300/1400-talen.

Helsingborg, kv Kullen Västra 30 (f d tomt 105), 
fornlämning 42
RAÄ UV Syd 
Anders Löfgren

En förundersökning utfördes med anledning av pla
nerad husbyggnation i den norra utkanten av det me
deltida Helsingborg. Det hus, längs Kullagatan, som 
revs inför exploateringen, bestod egentligen av två 
hus byggda på 1780-talet. Tomten, som är ca 16 x 18 
m stor, sluttar kraftigt mot väster (nivå 5,93-4,05 
m.ö.h.).

Vid undersökningen grävdes ett 6 m långt schakt 
med maskin, vinkelrätt mot Kullagatan. I schaktets 
östra del låg en 2,4 m bred stenläggning 5,17-5,09 
m.ö.h. Väster om stenläggningen dokumenterades 
rester efter ett hus med lergolv och ett tegelfunda- 
ment till en kakelugn. Fynd av keramik och kakel 
från stenläggningen och huset visar att de varit 
samtida och utnyttjats under 1600-1700-talen.

Under stenläggningen, på nivån 4,35 m.ö.h., kom 
toppen på en sandstensskoning till en medeltida 
brunn. Brunnen, som var 1,6 m i diameter, hade 
grävts ned i den sterila sanden till hallen, d.v.s. berg
grunden av sandsten, som börjar på nivån 2,60 
m.ö.h.

Rörstömingar i schaktet innebar, att endast 4 m av 
de ostörda lagren ritades. Toppnivån på den sterila 
sanden sluttar från 4,50 till 3,87 m.ö.h. I Fågel
sångsgatan har en stenåldersboplats undersökts på 
nivån 7,00 m.ö.h.

Ytterligare tre gropar grävdes inom fastigheten. 
Fyllnadsmassornas tjocklek varierade mellan 0,9 
och 1,5 m. Förutom brunnen påträffades inga spår 
efter medeltida bebyggelse.

Fynd: Keramik (yngre svartgods i nedgravningen till 
brunnen, yngre rödgods), kakel.
Datering: Medeltid, 1600-1700-talen.

Helsingborg, Ramlösa 9:1 m fl, fornlämning 192
RAÄ UV Syd 
Anders Löfgren

En undersökning utfördes med anledning av att ett 
bostadsområde planeras inom exploateringsytan 
(Raus södra etapp 2). Sex schakt med en total längd 
av 571 m grävdes med maskin. Arbetet utfördes som 
en komplettering till en arkeologisk utredning 1988.

I den norra delen av området ligger en registrerad 
stenåldersboplats, RAÄ 192. På grund av växande 
gröda kunde denna bit ej undersökas vid det första 
tillfället.

Tre schakt grävdes i nord-sydlig riktning. En tyd
lig avgränsning av boplatsområdet finns vid en nivå 
26 m.ö.h. Den södra delen av boplatsen överens
stämmer helt med den inprickning som gjorts i sam
band med inventeringen. Rester av ett tunt kulturla
ger och spridda anläggningar finns bevarade inom 
fomlämningen. Vid en kartering av slänten söder om
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boplatsen tillvaratogs en trindyxa och eggen på en 
slipad flintyxa. Dateringen till stenålder motsägs inte 
av undersökningsresultatet. Den projekterade boll
planen, söder om RAÄ 192, kan anläggas utan att 
fomlämningen berörs.

Omkring 200 m längre söderut ligger ännu en re
gistrerad stenåldersboplats (RAÄ 191). I samband

med VA-arbeten inför byggnationen har gatukonto
ret tidigare schaktat av en ca 60 m bred remsa i de 
södra delarna av fomlämningen. För att erhålla en 
fullständig bild av boplatsens utbredning och beva
ringsgrad grävdes tre schakt inom en svag platå
bildning 23 m.ö.h. Förundersökningen visade att ett 
stort antal härdar och gropar finns bevarade under

Fig 20. Planet- eller furstekakel från omkring 1559 e.Kr. Wannagården, Husie sn. Foto Malmö Museer. 
Planet- or prince tile from around 1559 AD. Wannagården, Husie parish.
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mark inom exploateringsområdet. Fynd av flintav
slag och en Limhamnsyxa(?) bekräftar dateringen 
till stenålder.

Fynd: Trindyxa, slipad flintyxa, Limhamnsyxa(?), 
flintavslag.
Datering: Stenålder.

Husie sn, Riseberga Öst, fornlämning 51
Malmö Museer 
Jan Persson

En arkeologisk undersökning genomfördes med an
ledning av att ett hundratal villor skall uppföras på 
Riseberga Öst-området, som gränsar mot Toftanäs 
industriområde. Området ligger väster om Toftanäs 
och utgörs av en långsträckt sluttning ner mot Rise- 
bergabäcken. I förundersökningen av Toftanäs in
gick inte Risebergaområdet. Större delen av områ
det bedömdes dock som förhållandevis ointressant 
på grund av de låglänta, vattensjuka partierna.

Under förundersökningen av Riseberga Öst på
träffades spår av ett långhus, som legat på en svag 
förhöjning. Under utgrävningen av området påträf
fades ytterligare ett långhus - egentligen två styck
en sammanbyggda - samt ett större sammanhängan
de kulturlager från tidig-mellanneolitikum. De båda 
långhusen har ännu inte daterats närmare än till sen 
järnålder.

Fynd: -
Datering: Yngre stenålder-järnålder.

Husie sn, Toftanäs, fornlämningarna 51 och 52
Malmö museer 
Jan Persson

Den tredje grävningssäsongen på Toftanäs indu
striområde visade samma dateringar som föregåen
de säsonger.

Tre intill varandra liggande senneolitiska skelett
gravar undersöktes. Gravamas placering på en av de 
högsta punkterna inom undersökningsområdet hade 
medfört förhållandevis stora plöjningsskador på 
gravanläggningarna. Inga skelettrester återfanns. 
Bland fynden kan nämnas en lancettformad flint- 
dolk. I närheten av skelettgravama undersöktes även 
en icke närmare daterad brandgrav. Ytterligare res
ter av ca fem troliga brandgravar fanns i närheten av 
den först undersökta.

Ett gårdskomplex från romersk järnålder under
söktes. Gården som varit inhägnad med ett palis- 
sadverk har bestått av fem stolpresta långhus. Tre av 
dessa hade en längd mellan 38 och 46 m, medan de 
två övriga var 6 respektive 13 m långa. Bredden har 
varierat mellan 5 och 6 m. Husen har haft parvis 
ställda takbärande stolpar.

Under året undersöktes totalt ca 1 800 anlägg
ningar.

Fynd: Lancettformad flintdolk.
Datering: Yngre stenålder-äldre järnålder.

Husie sn, Wannagården, fornlämning 21
Malmö Museer 
Raimond Thörn

En förundersökning utfördes på grand av planerad 
husbyggnation, vilken antogs beröra Östra Skräv- 
linge medeltida bytomt.

Bytomtens utbredning inom exploateringsområ
det kunde bestämmas. En tidig medeltida fas fanns 
representerad i form av stolphål och kulturlager 
inom två gårdskomplex. En högmedeltida fas indi- 
kerades av keramikfynd. Senmedeltid/eftermedeltid 
representerades av bebyggelsekonstruktioner (ler- 
golv).

Dateringarna gjordes med hjälp av det tillvara
tagna keramik-, tegel- och kakelmaterialet, samt 
stratigrafin.

Fynd: Kakel, keramik, tegel.
Datering: Tidig medeltid-nyare tid, före 1850.

Hyby sn. Bokskogens golfbana, fornlämningarna 
36,37
RAÄ UV Syd 
Stefan Kriig

Med anledning av en planerad utbyggnad av Bok
skogens golfbana utfördes en arkeologisk utredning 
i form av provgrävning. Den planerade utbyggnaden 
berörde sydsluttningarna runt en del av den före det
ta Yddingesjön, nu betesmark. Topografin runt den 
före detta sjön utgörs av ett mjukt backlandskap. I 
den nordvästra delen av området finns en registrerad 
stenåldersboplats (RAÄ 36) och i nordost uppgifter 
om ytterligare en boplats (RAÄ 37).

Med maskin grävdes 16 nord-sydliga samt 2 
öst-västliga provschakt, med en total längd av 1162 
m. Förutom ett antal recenta gropar och diken på
träffades tre härdar. Två av härdarna var belägna i 
den norra delen av RAÄ 36 (schakt P). Den tredje 
härden fanns i den norra delen av schakt C. I övrigt 
kunde inga spår av äldre aktiviteter konstateras i om
rådet.

Fynd: -
Datering: Stenålder(?)

Hyby sn, Vinninge 6:1,15:4
RAÄ UV Syd 
Margareta Olsson

Två förundersökningar utfördes med anledning av 
planerad utvidgning av grustäkt. Området är beläget 
omedelbart väster om och i direkt anslutning till på
gående täkt. Topografin utgörs av kuperad morän
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mark med ett flertal flackare partier. Sydväst om de 
undersökta områdena finns ett mindre, numera ut
dikat våtmarksområde, som gränsar till en markerad 
höjdrygg i sydväst. Undergrunden är mycket varie
rande och består huvudsakligen av lera samt partier 
med sand och grus.

Grustäkten ligger i en fornlämningsrik trakt. Ca 
100 m sydväst om täktområdet ligger en gravhög, 
"Rövarebacken” (RAÄ 2). Två rader stenar ska en
ligt uppgift ha stått ca 130 m västnordväst om grav
högen. Stenarna, som borttogs 1922, torde ha varit 
en megalitgrav eller ett gravmonument från järnål
dern. I samband med tidigare utvidgning av täkt
området undersöktes ett mindre område, varvid bo
platslämningar från bronsåldern påträffades.

Den ena, här aktuella, förundersökta ytan är belä
gen på krönet samt sydsydostsluttningen av en högt 
belägen, mindre höjdrygg. Höjdryggens nordöstra 
delar är utschaktade i samband med grustäkt.

De fem anläggningar som undersöktes utgjordes 
av en härd, en härdrest samt tre gropar, varav två 
större. Den norra gropen, belägen i områdets mel
lersta del, var 2 x 3 m i ytan och intill 1 m djup. Yt
terligare en större grop framkom i områdets södra 
del. Denna var 2,75 x 3,25 m och med ett största djup 
av 0,5 m. I groparna påträffades keramik, flinta och 
enstaka ben. Keramiken dateras till förromersk järn
ålder.

Den andra förundersökningen omfattade en yta 
som sluttade svagt mot nordväst och avgränsades av 
en kraftig sluttning i nordnordost. Vid förundersök
ningen maskinavbanades matjorden i sökschakt med 
en sammanlagd längd av 1 690 m. I anslutning till ti
digare undersökta områden frilädes mindre ytor.

I täktområdets nordvästra del framkom ett tret
tiotal anläggningar, främst större gropar och härdar, 
inom ett ca 40 x 60 m stort område. En 144 m2 stor 
yta avbanades i områdets centrala del.

På den frilagda ytan i täktområdets mellersta del 
fanns fyra anläggningar, bl .a. återstående delen av en 
tidigare undersökt större grop. 1 angränsande schakt 
framkom inga anläggningar.

I övriga schakt påträffades endast spridda an
läggningar, huvudsakligen härdar. Flertalet uppvi
sade tydliga plöjningsskador.

Fynd: Keramik, flinta, ben, kol.
Datering: Förromersk-romersk järnålder.

Härslövs sn, Härslöv 35:37, fornlämning 69
RAÄ UV Syd 
Stefan Kriig

En förundersökning utfördes med anledning av pla
nerad byggnation. Fastigheten är centralt belägen 
inom Härslövs medeltida bytomt, ca 25 m söder om 
kyrkan. Kyrkan är från 1100-talet och vittnar, liksom 
ortnamnsändelsen, om tidig bebyggelse på platsen. 
Topografiskt karakteriseras området av ett låglänt 
parti i norr, med en svag stigning åt söder.

Med maskin grävdes fem provschakt, med en to
tal längd av 45 m. Den sterila bottenleran påträffa
des på ett djup av 0,3-0,9 m. I ett av schakten (prov
schakt 3) påträffades en knadderstensyta, lagd direkt 
på steril botten. Anläggningen kunde fyndmässigt 
dateras till 1500-1600-talen.

I övrigt kunde inga spår av äldre verksamhet el
ler bebyggelse konstateras inom fastigheten.

Fynd: Keramik (yngre rödgods, stengods). 
Datering: 1500-1600-talen.

I vet ofta sn, Nymölla 23:4
Kristianstads läns museum 
Bertil Hel ge sson

På grund av anläggandet av en parkeringsplats ut
fördes en undersökning. Det aktuella området ligger 
norr om vägen Gualöv-Edenryd och mitt emot 
Nymölla AB:s fabriksområde. Runt Nymölla finns 
många kända fomlämningar och många fynd har 
gjorts. Nämnas kan två bronsåldershögar och flera 
stenåldersboplatser. Precis norr om det tänkta par
keringsområdet finns bl.a. ett jämåldersgravfält.

Området är bevuxet med tät vegetation och prov
gropar grävdes med hänsyn till detta. Sammanlagt 
grävdes 26 provgropar, motsvarande en yta av ca 
200 m2. Härvid utkristalliserades ett boplatsområde 
inom undersökningsområdets västra del. Inom en 
yta av ca 4 000-4 500 m2 finns ställvis kulturlager 
och enstaka konstruktioner (stolphål, nergrävningar 
m.m.). En del konstruktioner ligger såpass nära jäm- 
åldersgravfältet (RAÄ 32) att de mycket väl kan ingå 
i detsamma. Keramikfynd daterar boplatsområdet 
till yngre järnålder.

De fynd och konstmktioner som framkom vid för
undersökningen visar att en vidare undersökning är 
nödvändig innan området exploateras.

Fynd: Keramik, flinta, jämslagg.
Datering: Yngre järnålder.

Ivetofta sn, stg 358 m.fl.
Kristianstads läns museum 
Tyra Ericson, Sofia Andersson

På grund av en nybyggnation av väg och bostäder i 
närheten av kända fomlämningar utfördes en förun
dersökning, senare följd av en undersökning. Un
dersökningsområdet var beläget norr om Ivetofta 
medeltida kyrka och ca 100 m öster om en stenål- 
dersboplats (RAÄ 5), samt ca 200 m öster om Ivö- 
sjöns nuvarande strandlinje.

Vid förundersökningen maskingrävdes tio prov
schakt, med en sammanlagd längd av 620 m. Där
vid påträffades 25 stolphål, 7 härdar, 7 gropar och ett 
troligt grophus, vilka dokumenterades i plan. Fler
talet anläggningar var belägna centralt i området, 
mellan 9- och 10-meters nivåkurvor. Grophuset låg
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i den södra delen av området och ett fåtal anlägg
ningar låg i den norra delen av området. De kon
struktioner som framkom motiverade en vidare un
dersökning innan området exploateras.

I en första omgång, vid den följande undersök
ningen, avschaktades 2 079 m2 för gatumark och en 
VA-ledning. Därvid påträffades 45 anläggningar 
och 3 kulturlagerrester. Ytterligare 236 m2 avschak
tades för två husbyggen, på tomterna ”A” och ”M”. 
Inom dessa framkom inget av antikvariskt intresse.

Ett ca 25 m2 stort område, som vid förundersök
ningen visat sig innehålla ett grophus, avschaktades 
åter. Grophuset var 3 x 2,5 m stort och 0,3 m djupt. 
I grophuset tillvaratogs brända ben, flintavslag, 
bränd lera samt keramik av jämålderstyp.

Vid undersökningen dokumenterades sammanlagt 
33 stolphål, 6 härdar, 6 gropar, ett grophus och 3 av
satta kulturlager. Av kulturlagren undersöktes endast 
en mindre del. I ett av kulturlagren, som var ca 0,25 
m djupt, tillvaratogs medeltida keramik, lerklining 
och brända ben. I anläggningarna tillvaratogs järn
ålders- och medeltidskeramik, lerklining och flint
avslag.

Fynd: Förhistorisk och medeltida keramik, brända 
ben, lerklining, bränd lera, flintavslag.
Datering: Förhistorisk tid, medeltid.

Järrestads sn, kyrkogården
Kristianstads läns museum 
Tyra Ericson

En förundersökning utfördes på grund av nyanlägg
ning av VA-ledning, från Järrestads medeltida kyr
kas västportal och västerut över kyrkogården.

Ett ca 0,4 m brett schakt grävdes med maskin. En
dast de ca 18 metrarna närmast kyrkan schakt- 
övervakades. Ca 5 m väster om kyrkan påträffades, 
på 0,8 meters djup, en ca en meter bred murrest, be
stående av kalkbruk och ca 0,4 m stora stenar. På 
grund av den ringa schaktbredden gick det inte att 
konstatera murens utbredning i någon annan riktning 
än öst-västlig. En tolkning kan vara att det rör sig 
om en del av en stiglucka till den nedan nämnda 
eventuella kyrkogårdsmuren. Ca 6 m väster om kyr
kan påträffades ett större stenblock på en meters 
djup. Då förekomsten av människoben m.m. upp
hörde i fyllnadsmassorna i höjd med denna sten kan 
den tolkas som rester av en äldre kyrkogårdsmur.

Fynd: Prov på kalkbruk från murresten.
Datering: Medeltid eller nyare tid.

Kvistofta sn, Rya 14:1, fornlämning 25
RAÄ UV Syd 
Margareta Olsson

En undersökning utfördes med anledning av hus
byggnation. Exploateringsområdet är beläget söder

om Helsingborgs tätort, ca 300 m öster om Öresund. 
Trakten är rik på fasta fomlämningar från förhisto
riens olika perioder.

Området utgörs av en relativt flack höjdplatå, ca 
15 m.ö.h. Platån är i de västra och norra delarna 
skarpt avgränsad av kraftiga sluttningar, i väst mot 
ett lägre strandparti och i norr mot ett mindre vatten
drag. Marken består av moränlera och undergrunden 
utgörs av ljusbrun lera.

Två höjdområden kan urskiljas i planområdets 
norra del. På det nordligaste, som utgörs av en 
öst-västlig mindre höjdrygg, finns en registrerad 
fornlämning. Vid inventeringen 1986 påträffades här 
måttligt med flintavslag samt två slipade yxfragment 
inom ett ca 95 x 260 m stort boplatsområde.

I direkt anslutning till områdets sydvästra del 
finns en svag höjdrygg i nord-sydlig riktning. Den
na är i sin sydöstra del avgränsad av en mindre sän
ka.

Undersökningen föregicks av, och kombinerades 
med, ytplockning. Inom boplatsområdet påträffades 
måttligt med flintavslag samt ett slipat yxfragment 
och några skrapor. Merparten härrörde från ytans öst
ra del, men flintmaterial förekom över hela det an
givna området. Med maskin avbanades matjorden i 
sju provschakt, med en sammanlagd längd av 446 m. 
I områdets sydöstra del framkom fem anläggningar 
av förhistorisk karaktär: två stolphål, två gropar samt 
en kokgrop. Samtliga anläggningar undersöktes utan 
att något daterande material påträffades. I områdets 
övriga delar framkom inga anläggningar.

Ett ca 100 m långt provschakt drogs även över 
mittpartiet av den intilliggande höjdryggen. Inga an
läggningar påträffades. Vid ytplockningen hade en
dast ett par flintavslag tillvaratagits.

Med utgångspunkt från det boplatsindikerande, 
ytplockade flintmaterialet, samt det bitvis relativt 
tunna matjordslagret, kan det konstateras att det i ex
ploateringsområdets norra del belägna boplatsom
rådet till sina väsentliga delar sannolikt bortodlats.

Fynd: Flinta, ytplockad.
Datering: Sten-bronsålder(?)

Kyrkoköpinge sn, Kyrkoköpinge 16:9, fornläm
ning 5
RAÄ UV Syd 
Bengt Jacobsson

Med anledning av planerad nybyggnation utfördes 
en arkeologisk förundersökning inom Kyrkokö
pinge gamla bytomt (RAÄ 5).

På platsen för det planerade huset grävdes ett 15 
m långt och I m brett provschakt. Inga fynd eller an
läggningar påträffades. Den 1,3 m djupa lagerföljden 
utgjordes av omrörda lager samt, närmast steril bot
ten, ett ca 0,3 m tjockt lerigt svämlager. Exploate
ringsområdet gränsade åt väster till ett ursprungligen 
vattensjukt område, vilket även visade sig i en hög 
grundvattennivå i provschaktet.
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Fynd: - 
Datering: -

Kävlinge sn, Kävlinge 33:1 m.fl. (Arvidsborg)
RAÄ UV Syd 
Stefan Kriig

En förundersökning föranleddes av en planerad 
byggnation. Arvidsborgsområdet utgörs av en lätt 
kuperad åkermark. På Skånska rekognosceringskar- 
tan från 1812-20 är delar av områdets östra parti 
markerat som våtmark, medan återstoden är högre 
belägen och troligen odlad. På gården Hildasminnes 
marker, norr om Arvidsborgsområdet, finns flera re
gistrerade fomlämningar, bl.a. en stenåldersboplats 
och en gravhög. Öster om det aktuella området lig
ger ytterligare en gravhög (”Kanterhög”).

I de högre belägna östra och västra delarna av om
rådet maskingrävdes elva prov schakt, med en total 
längd av 1 041 m. Förutom ett antal recenta gropar 
och diken påträffades två kokgropar. Groparna fanns 
i den norra delen av schakt 6 samt i schakt 11.1 öv
rigt kunde inga spår av äldre aktiviteter konstateras 
inom området.

Fynd: -
Datering: Senneolitikum.

Kävlinge sn, Kävlinge 29:127,34:21 m.fl. (Solgår
den), fornlämning 27
RAÄ UV Syd 
Stefan Kriig

Med anledning av ett planerat industriområde i 
Kävlinge utfördes en arkeologisk utredning i form 
av provgrävning. Området ligger söder om en äldre 
våtmark, som har haft kontakt med Kävlingeån. Ett 
flertal boplatser har påträffats runt denna stora våt
mark.

I omedelbar anslutning till det nu aktuella områ
det har två ytor tidigare undersökts. Förhistoriska 
boplatsrester samt senvikingatida anläggningar blev 
resultatet vid undersökningen.

Med maskin grävdes 13 provschakt, med en total 
längd av 1310 m. Ett hundratal anläggningar på
träffades. Dessa utgjordes till största delen av di
ken/rännor samt gropar. Endast ett mindre antal 
stolphål och härdar påträffades.

Anläggningstätheten var hög i de södra delarna av 
schakt 1-3 samt i schakt 7-9. I schakt 1 fanns en 
nord-sydlig stolprad, förmodligen tillhörande ett vi
kingatida långhus. Förhistorisk samt tidigmedeltida 
keramik påträffades i två avfallsgropar (schakt 2). 
Flintavslag samt skrapor påträffades som ytfynd i de 
södra delarna av schakt 12 och 13.

Fynd: Äldre svartgods, äldre rödgods, bryne, avslag, 
skrapor.
Datering: Stenålder, tidig medeltid, nyare tid.

Lackalänga sn, ”gatumark”, fornlämning 28
RAÄ UV Syd 
Lasse Wallin

En besiktning föranleddes av ledningsarbeten. Led
ningen gick i sydsidan av vägen mellan Lackalänga 
och Furulund, från en punkt sydost om Lackalänga 
kyrka och 400 m i västnordvästlig riktning. Hela led- 
ningssträckan berörde Lackalänga gamla bytomt, 
men det var först 100 m sydost om kyrkan och vi
dare österut, som kulturlagerliknande lämningar på
träffades i det 0,5 m breda schaktet.

De påträffade lagerrestema bestod av matjord 
med inblandning av sot och kolbitar samt enstaka te
gelfragment. Om lagren var avsatta eller påförda 
kunde inte avgöras. Varken anläggningar eller date
rande fynd påträffades. Stora delar av schaktet var 
stört av befintliga kabelschakt och den smala ar- 
betsytan försvårade arbetet, samtidigt som skadorna 
på fomlämningen naturligtvis minimerades.

Vid besiktningarna konstaterades att kulturlager 
från Lackalänga gamla bytomt finns bevarade, även 
om ålder och närmare karaktär inte gick att fastställa.

Fynd: -
Datering: Medeltid(?)-nyare tid.

Landskrona, kv Gröna Lund 21-24, fornlämning 12
RAÄ UV Syd 
Anders Löfgren

En undersökning utfördes med anledning av en pla
nerad husbyggnation.

I samband med exploateringen schaktades en ca 
150 m2 stor innergård ut med grävmaskin. De fram
komna lagren dokumenterades.

Endast sentida fyllnadsmassor berördes av ur- 
schaktningen, som innebar att marknivån sänktes 
1-1,2 m. Ursprunglig marknivå låg ca 3,00 m.ö.h. 
Under fyllnadsmassorna låg ett metertjockt, svart 
fyllnadslager med gödsel, kvistar och i botten gytt
ja. Vid provstick i lagret strömmade vatten in i bot
ten på en nivå ca 0,6 m.ö.h.

Ett stort antal käkar från nötkreatur och slaktav
fall i de övre delarna av lagret, på en nivå ca 2,00 
m.ö.h., visade att ytan fungerat som avskrädestipp. 
Enligt tidigare rekonstruktioner av staden ligger ett 
sankmarksområde längre österut. Den undersökta 
ytan utgjorde en västlig del av detta sankområde.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Landskrona, kv Lasarettet, fornlämning 12
RAÄ UV Syd 
Stefan Kriig

Med anledning av ett skelettfynd, vid ledningsdrag
ning inom lasarettsområdet, utfördes en besikt
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ning/förundersökning. Fyndplatsen var belägen ett 
hundratal meter nordväst om S:t Olofs sjö (RAÄ 
14), utanför det egentliga medeltida stadsområdet. 
Gravar och grundstenar har tidigare påträffats vid S:t 
Olofs sjö. Dessa lämningar kan relateras till S:t 
Olofs kapell eller möjligen Helig Kors kapell.

Vid maskinschaktning intill S:t Olofskliniken på
träffades ett kranium och ett överarmsben. Det ex
akta läget för fyndet var dock osäkert och vid be
siktningen kunde inga ytterligare skelettdelar kon
stateras.

Fynd: Skelettdelar.
Datering: -

Landskrona, kv Slottsplatsen 3, fornlämning 12
RAÄ UV Syd 
Stefan Kriig

En förundersökning föranleddes av planerad bygg
nation.

Landskrona anlades av Erik av Pommern och fick 
sina privilegier år 1413. Stadsgrundandet ingick i 
strävanden att behärska Östersjöhandeln och bryta 
Hansans dominans. I de oroligheter som blev följden 
av denna politik brändes Landskrona 1428 och Han
san fick därefter kontroll även över staden. Under 
1400-talets senare hälft fick staden befästningar. I 
mitten av 1500-talet påbörjades byggandet av slot
tet. Under sent 1500-tal samt 1600- och 1700-talen 
förstärktes och byggdes slottet om i flera etapper. 
Sitt nuvarande utseende torde det ha fått redan 
1675, då en bastionsbefästning med fyra bastioner 
och några utanverk anlades utanför den gamla slotts
graven.

Undersökningsområdet var beläget ca 200 m syd
ost om slottet. Vid gatuschaktningar i den i öster an
gränsande Kungsgatan, omedelbart söder om det nu 
aktuella området, har lämningar av S:ta Gertruds ka
pell tidigare påträffats.

Två öst-västliga provschakt maskingrävdes från 
nuvarande marknivå, ca 3,00 m.ö.h. och ned till ste
ril botten, ca 0,90 m.ö.h. I schakten påträffades en 6 
m bred stenmur med nordsydlig sträckning. I murens 
norra del fanns även ett murparti med östlig sträck
ning, ut mot Kungsgatan.

Muren var uppförd av natursten i tre skift och vi
lade på en rustbädd av grova ek- och bokbjälkar. An
läggningen var täckt av rivningsmassor bestående av 
kalkbruk, tegelflis och vingtegel. Fyndmässigt kan 
anläggningen dateras till 1600-talet.

Muren kan möjligen sättas i samband med de 
utanverk som uppfördes till slottet under 
1600-1700-talen.

Fynd: Keramik (yngre rödgods), stengods, malm
gryta, kritpipa.
Datering: 1600-1700-talen.

Landskrona, kv Stadsparken, fornlämning 12
RAÄ UV Syd 
Bengt Söderberg

En besiktning/förundersökning föranleddes av träd
plantering i stadsparken, på platsen för S:t Johannes 
Baptista kyrkoruin med tillhörande begravnings
plats.

Vid tidigare undersökningar i parken och i den 
angränsande Borgmästaregatan har skelettgravar 
och bebyggelselämningar påträffats (SR 4 A-D, 5 
A-F, 78 A-B).

Groparnas omfång var ca 1,4 x 1,5 m. Fyra gropar 
grävdes med maskin ner till ett djup av 1,2 m under 
befintlig marknivå. De dokumenterades i plan (bot
tennivå) och profil.

I grop I, ca 25 m norr om kyrkoruinens kor, fram
kom fotsidan av en skelett grav i botten av schaktet. 
Mellan nergrävningar för djupare liggande gravar 
påträffades ett byggnadslager med kalkbruk och te
gelflis, sannolikt från uppförandet av kyrkan. Detta 
lager låg direkt på steril botten, som utgjordes av 
grusig sand, på 2,59 m.ö.h.

I grop IV, ca 25 m sydost om kyrkoruinen, fram
kom bebyggelselämningar i sidan av schaktet. Des
sa utgjordes av sylisten och lagd lera i minst två ni
våer, omväxlande med smärre, avsatta horisonter. 
Det understa lerlagret vilade på moig sand, ca 2,45 
m.ö.h., möjligen steril botten. Inga daterande fynd 
påträffades, men huset bör ha varit i bruk en längre 
tid under senmedeltid-nyare tid.

De övriga två groparna berörde endast omrörda 
lager. Steril botten nåddes ej.

Iakttagelserna stämmer med den tidigare erhållna 
bilden av området. De två nivåerna fyller ett tomrum 
i nivåkartan över Landskrona och visar att kyrkan 
uppförts på en smärre höjdrygg.

Fynd: -
Datering: Senmedeltid-nyare tid.

Lomma sn, Stora Habo 1:6, 1:7
RAÄ UV Syd
Inger Torstensdotter Ahlin

En utredning föranleddes av en projekterad golfba
na inom ett 95 ha stort område. Detta utgörs av ett 
låglänt, bitvis sankt slättområde med en del svaga 
förhöjningar. Höje å och Önnerups å flyter genom 
området och i den södra delen av undersöknings
området förenas dessa båda vattendrag. Här bildar 
åarna en udde, som är något högre än omgivningen. 
Detta område visar på Arrhenius’ fosfatkarta för
höjda fosfatvärden, liksom flera områden i anslut
ning till vattendragen.

På höjdpartiema runt banområdet finns flera re
gistrerade stenåldersboplatser. Inom golfbaneområ
det finns dock ingen registrerad fornlämning.

Med utgångspunkt från topografi och fosfatkon
centrationer utvaldes nio områden för närmare un
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dersökning. Med hjälp av grävmaskin avbanades to
talt 1 450 löpmeter schakt. Endast vid punkt nr 1 
framkom fomlämningar. Området ifråga var den 
ovan omtalade udden. Lämningarna utgjordes av 
gropar, stolphål och ett kulturlager, som delvis tyck
tes vara något omrört av nyare bebyggelse. Med stöd 
av keramik daterades de äldsta lämningarna till vi
kingatid.

Fynd: Keramik, bränd lera, djurben.
Datering: Vikingatid, nyare tid.

Lomma sn, Vinstorpsområdet (etapp 1,2 och 3)
RAÄ UV Syd 
Bengt Söderberg

En arkeologisk utredning utfördes då ett bostads
område projekterades ca 800 m sydost om Lomma 
kyrka.

Indikationer på förhistoriska boplatser och/eller 
gravar finns i form av en lantmäterikarta från 1814, 
där området väster om ytan benämns ”Småhögs- 
styckena”. Vidare förekommer förhöjda fosfatvär
den, enligt Arrhenius’ fosfatkarta. Dessutom finns 
lösfynd registrerade i områdets närhet. Den så kal
lade Lommaleran har dock knappast lämpat sig för 
bosättning eller odling med förhistorisk teknik.

Etapp 1: Utredningen omfattade en yta på ca 3 ha 
och utgjorde ungefär en tredjedel av den totala, be
rörda ytan. Området utgjordes av flack öppen åker
mark, belägen strax under 5-meterskurvan. Sju sök- 
schakt om sammanlagt ca 800 löpmeter drogs i 
nord-sydlig riktning. Steril botten bestod i huvudsak 
av kompakt lera. Några mindre, sandiga partier låg 
insprängda i områdets västra del. Matjordsdjupet va
rierade mellan 0,25 och 0,35 m och plogen hade 
trängt ner i undergrunden.

Inga anläggningar eller fynd påträffades. Fosfat
prover togs för analys.

Etapp 2 och 3: Området utgjordes av öppen åker
mark och sluttade flackt mot söder. Undersökning
en koncentrerades till den västra delen, där ca 600 
löpmeter sökschakt togs upp i nord-sydlig riktning. 
Steril botten bestod av lera och mo.

Inga anläggningar eller fynd påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Lund, Mårtens fälad 2:7, 26:14
RAÄ UV Syd 
Lasse Wallin

En arkeologisk utredning föranleddes av husbygg
nation. Området ligger till största delen i en flack 
västsluttning, med den norra delen av ytan sluttan
de mot nord och nordväst. Undergrunden består av 
moränlera med två små sandområden, det ena i det 
mellersta partiet mot östgränsen och det andra i det

nordvästra hörnet. Ett äldre våtmarksparti löpte dia
gonalt, i sydväst-nordost, i områdets nordvästra del 
och skiljde de båda sandområdena åt. Några platå- 
liknande förhöjningar fanns i området.

Fragment av en bronsåldersboplats har undersökts 
50-100 m söder om området, annars är det ca 1 km 
till registrerade fomlämningar. I nordostlig riktning 
ligger Östra Toms by och i söder två stenåldersbo- 
platser, högkomplexet "Tre Flögar” samt ytterligare 
en hög.

Med maskin grävdes sökschakt på de delar av un
dersökningsområdet där fomlämningar kunde för
väntas.

En boplats från slutet av yngre stenålder påträffa
des inom det östra sandområdet. Gropar, härdar och 
stolphål framkom inom ett 90 x 50 m stort område 
med nord-sydlig utsträckning. Den nuvarande bru
karen har påträffat en slipad flintyxa strax utanför 
boplatsområdet. Ytterligare boplatsrester kan finnas 
på den angränsande fastigheten, Mårtens fälad 2:6, 
men på denna del hade markägaren inte gett tillstånd 
till undersökning.

En boplats har också funnits på sandområdet i den 
nordvästra delen av undersökningsområdet, där sla
gen flinta fanns i matjorden. Här hade emellertid 
plöjningen helt utplånat de fasta lämningarna av bo
platsen.

Fynd: Slagen flinta.
Datering: Senneolitikum.

Lund, Värpinge 17:25 m.fl., fornlämning 149
RAÄ UV Syd 
Margareta Olsson

En utredning utfördes med anledning av planerad 
husbyggnation. Planområdet är beläget på ett större 
höjdparti omedelbart väster om Lund. Området slut
tar i sydväst mot Höje å samt i väst och nordväst mot 
Rinnebäck. Jordmånen utgörs främst av lermark 
med smärre inslag av grusig sand. Trakten är fom- 
lämningsrik. Boplatser och gravar finns i anslutning 
till Höje å. Inom planområdet är två registrerade 
stenåldersboplatser, i sydöst RAÄ 148 samt i den nu 
undersökta nordöstra delen RAÄ 149. En hög, Kyr- 
kohögen, är belägen i områdets östra del.

Med maskin avbanades matjorden i ett antal sök
schakt. Fem områden med boplatslämningar kunde 
konstateras. Utöver dessa påträffades spridda an
läggningar, främst mellan områdena 3 och 4 i plan
områdets södra del.

Område 1, beläget omedelbart öster om Värpinge 
gård, utgörs av en öst-västlig svag höjdrygg på vars 
nordsluttning påträffades ett femtontal anläggning
ar, främst härdar och större gropar. Keramiken da
terar området till yngre bronsålder.

Område 2 utgörs av en närmast flack platå i plan
områdets västra del och avgränsas mot söder av en 
mindre svacka. I områdets östra del påträffades ett 
flertal större gropar, medan övriga anläggningar ut
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gjordes av mindre gropar, härdar samt enstaka stolp- 
hål. Sannolik datering är yngre bronsålder.

Område 3. Inom ett cirka 60 x 80 m stort område 
framkom ett tjugofemtal anläggningar, bl.a. tre stör
re gropar. Området, som är beläget på en svag väst- 
sluttning i planområdets södra del, kan dateras till 
yngre bronsålder med inslag av äldre järnålder.

Område 4 är beläget på ett närmast flackt parti, ca 
350 m söder om Kyrkohögen. Inom ett ca 50 x 70 m 
stort område påträffades boplatslämningar, främst i 
områdets östra del.

Område 5 är beläget i planområdets sydöstra del 
på en närmast flack, mindre avsats. Undergrunden 
består här huvudsakligen av sand. Påträffade an
läggningar utgjordes främst av härdar och gropar 
samt ett större lagerliknande område, innehållande 
keramik och enstaka flintor. Området dateras hu
vudsakligen till äldre järnålder.

Inom det för RAÄ 148 markerade området fram
kom inga anläggningar. Vid ytplockning påträffades 
här enstaka flintavslag.

I en andra etapp, som berörde planområdets nord
västra del, avbanades matjorden i sökschakt till en 
sammanlagd längd av 2 065 m. I områdets mellersta 
och norra delar påträffades ett trettiotal spridda an
läggningar. Dessa utgjordes av gropar samt enstaka 
härdar. Fyra anläggningar innehöll keramik, daterad 
till yngre bronsålder samt järnålder.

Inom det för RAÄ 149 markerade området på
träffades inga anläggningar.

Fynd: Keramik, flinta, ben, kol.
Datering: Yngre bronsålder, järnålder.

Lyngsjösn, Hommentorp 3:11 m.fl.
Kristianstads läns museum 
Anna Rosberg

Kring Hommentorp finns många fomlämningar och 
därför utfördes en antikvarisk kontroll i samband 
med utbyte av elstolpar och stag. Sammanlagt be
rördes en yta av 10 m2 inom sju olika områden. Inga 
fynd eller konstruktioner av arkeologiskt intresse 
framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Löddektipinge sn, Löddeköpinge 14:7 m II, forn- 
lämning 39, 40, 49
RAÄ UV Syd
Stefan Kriig, Inger Torstensdotter Ahlin

En förundersökning föranleddes av att en ca 200 000 
m2 stor yta planerades att utnyttjas som industriom
råde. Förundersökningen följdes av arkeologiska un
dersökningar av delar av området.

Trakten kring Löddeköpinge är fornlämningstät, 
gravar och boplatser från alla förhistoriska perioder

finns registrerade. Tre registrerade stenåldersbo- 
platser (RAÄ 39, 40 och 49) berördes av planerna. 
Topografiskt karaktäriseras området av ett höjdpar- 
ti i söder och ett äldre, låglänt våtmarksområde i 
norr. Våtmarksområdet har under stenåldern haft 
förbindelse med en havsvik mellan nuvarande Bar
sebäck och Löddeköpinge

Vid förundersökningen maskingrävdes 22 nord
sydliga provschakt, med en total längd av 2 381 m. 
Förhistoriska boplatsrester konstaterades i tre om
råden inom den berörda ytan. Samtliga var belägna 
på norrsluttningen ned mot våtmarken. RAÄ 39 och 
ytterligare en av boplatserna låg i områdets nordöst
ra del. I områdets sydvästra del, i södra delen av 
RAÄ 49, påträffades ytterligare en boplats. Den nor
ra delen av denna boplats har tidigare borttagits utan 
föregående arkeologisk undersökning.

Förundersökningen omfattade 73 anläggningar, 
vilka utgjordes av härdar, gropar och stolphål.

Undersökningen av yta A omfattade ca 25 000 m2. 
Området var beläget på den flacka nordsluttningen 
söder om ovan nämnda våtmarksområde och låg i 
anslutning till den undersökta ytan B vid RAÄ 39 (se 
nedan). Två delområden, om ca 6 400 m2 respekti
ve 5 100 m2, valdes ut för närmare undersökning.

Med grävmaskin avschaktades matjorden på de 
två undersökningsytorna. Anläggningarna som 
framkom utgjordes, som på yta B, huvudsakligen av 
en stor mängd kokgropar. Anläggningstätheten visar 
att området utnyttjats intensivt. Förutom kokgropar 
förekom härdar, gropar samt ett mindre antal stolp- 
hål.

Undersökningen inom yta B berörde RAÄ 39. 
Boplatsen var belägen på en svagt norrsluttande 
udde, som har sträckt sig ut i det tidigare våtmarks
området.

Med grävmaskin avbanades matjorden på en ca 
2 900 m2 stor yta. Härvid framkom ca 350 anlägg
ningar, varav en stor del utgjordes av kokgropar. Vi
dare förekom härdar, gropar samt enstaka stolphål.

Fyndmaterialet var mycket knapphändigt och ut
gjordes till största delen av flinta, varav ett flertal 
skrapor samt träkol.

Fynd: Keramik, Hinta, träkol.
Datering: Senneolitisk tid, äldre-yngre bronsålder.

Löddeköpinge sn, Löddeköpinge 14:11
RAÄ UV Syd 
Robert B Nagmér

En arkeologisk undersökning utfördes med anled
ning av planerad husbyggnation. Det undersökta 
området var beläget i fullåkersbygd, med sand som 
den dominerande jordarten. Norr om området fanns 
under förhistorisk tid ett våtmarksområde, som un
der slutet av äldre stenålder kan ha utgjort en inre del 
av en havsvik. Området är beläget i en fomläm- 
ningsrik trakt, med ett flertal registrerade megalit
gravar och boplatser från sten-, brons- och järnålder
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samt vikingatid. Ett tjugotal meter norr om det un
dersökta området finns en stenåldersboplats (RAÄ 
49).

Med grävmaskin avschaktades en 2 700 m2 stor 
yta. I områdets nordvästra del påträffades ett 0,25 m 
tjockt kulturlager, som täckte en yta av ca 280 m2. 
Kulturlagret bestod av gråbrun sand och innehöll 
rikligt med keramik och flintartefakter. Keramiken 
kan dateras till tidig- och mellanneolitisk tid, liksom 
större delen av flintmaterialet. Bland flintoma fanns 
dessutom en tvärpil från Ertebölletid. En annan pil 
hade umupen bas och kan följaktligen dateras till 
senneolitikum.

På boplatsen påträffades 93 anläggningar. Dessa 
utgjordes av gropar, härdar och stolphål. Groparna 
var av varierande storlek och fyllningen bestod av 
sand.

1 några gropar framkom keramik och flinta från 
samma tidsperiod som fyndmaterialet i kulturlagret. 
Härdarna var fyllda med sotig sand. I några härdar 
fanns en mindre mängd kol. Fem stolphål, fyllda 
med gråbrun sand, påträffades på boplatsen. Samt
liga var fyndtomma.

Fynd: Keramik, tvärpil, tångepil, pil med umupen 
bas, skivskrapor, borr m.m.
Datering: Ertebölletid, tidig-, mellan- och senneoli
tikum.

Löddeköpinge sn, Löddeköpinge 37:15, fornläm
ning 69
RAÄ UV Syd 
Bengt Söderberg

En förundersökning genomfördes då utschaktning 
skulle ske inför anläggande av en parkeringsplats. 
Ett drygt 600 m2 stort område berördes. Platsen är 
centralt belägen inom den medeltida bytomten 
(RAÄ 69).

Löddeköpinge är känd som handelsplats med in
ternationellt kontaktnät under vikingatid. Delar av 
handelsplatsen och en tidigmedeltida kyrkogård har 
undersökts av Lunds Universitet. I nära anslutning 
till den aktuella ytan har två undersökningar utförts, 
varvid grophus och kulturlager från vikingatid fram
kommit. Vid Skånes hembygdsförbunds arbeten på 
platsen, i samband med ombyggnad av fastigheten, 
framkom ytterligare fomlämningar.

Fem 1,5 m breda sökschakt, sammanlagt ca 50 
löpmeter, maskingrävdes ner till steril sand. Omfat
tande utschaktningar konstaterades i områdets väst
ra del. I övrigt befanns ytan till största delen vara 
störd av sentida aktiviteter.

Två rännor, nergrävda ca 30 cm i steril sand, fram
kom. De drygt en meter breda anläggningarna inne
höll sparsamt med djurben samt enstaka slaggklum
par. Keramik (yngre rödgods) gör en datering till 
1600-1700-tal trolig.

I ett av schakten påträffades stolphål, varvid 
schaktet utvidgades. Sammanlagt fem stolphål av

förhistorisk karaktär framkom. Ett av dessa innehöll 
keramikfragment, som endast grovt kan dateras till 
järnålder.

Då stora delar av ytan var spolierad av sentida ak
tiviteter och störningarna omfattande, framför allt i 
norr och i väster, bedömdes möjligheten som liten att 
påträffa fomlämningar på den av vägverket tilltänk
ta exploateringsytan.

Fynd: Keramik, slagg, djurben.
Datering: Järnålder.

Malmö, kv Aitona, fornlämning 20
Malmö Museer 
G Persson

En förundersökning utfördes med anledning av hus
byggnation. Exploateringsytan ligger i den sydöstra 
delen av gamla staden. Målsättningen med under
sökningen var att fastställa om rester av de omfat
tande befästningsarbeten som gjordes under 
1500-1600-talen - vallar eller vallgravar - fanns 
kvar på tomten.

I den södra delen påträffades den på 1600-talet an
lagda vallgraven. Vallgraven började vid 16 meter 
norr och dök ganska kraftigt söderut. Som djupast 
var graven ca 3,60 m från markytan, som låg på 
+3,00. Fyllningen i graven bestod av lerig humus, 
gul lera samt gyttja i botten. Längre norrut gjordes 
inga arkeologiska iakttagelser då området var stört 
av bl.a. källare.

Inga fynd påträffades i vallgraven.

Fynd: -
Datering: 1600-tal.

Malmö, Gustav Adolfs Torg, fornlämning 20
Malmö Museer 
A Carlberg-Kriig

Med anledning av nyanläggning av VVS i Stora Ny
gatan utfördes en arkeologisk undersökning. Därvid 
påträffades två av Malmös stadsportar - den äldre 
Söderport från mitten av 1400-talet och den yngre 
Söderport, anlagd på 1670-talet och belägen ca 140 
m väster om den äldre.

I anslutning till den äldre Söderport framkom tre 
trävattenledningar. Mellan portama påträffades två 
husgrunder samt en stabilt byggd vattenränna med 
tegelsatt botten, stensidor och med flata stenar som 
lock.

Vid den yngre Söderport framkom ännu en trä
vattenledning, en nedgrävd tunna samt kulturlager- 
rester.

I en utlöpare från huvudschaktet kunde den norra 
kanten av 1500-talets vallgrav konstateras.

Fynd: Keramik.
Datering: 1400-1700-tal.
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Malmö, Hindbygården
Malmö Museer 
T Andersson, M Svensson

Med anledning av att området kommer att exploate
ras för villa- och industribebyggelse företogs en ar
keologisk förundersökning, som resulterade i en un
dersökning.

Tidigare har mycket omfattande utgrävningar 
gjorts i områdets omedelbara närhet. Dessa har 
framför allt påvisat rika bebyggelselämningar, men 
även gravanläggningar. Av speciellt intresse är att 
materialet visar att området utnyttjats kontinuerligt 
från och med tidigneolitisk tid upp i modem tid.

Förundersökningen berörde dels den nordöstra 
delen av Hindby mosse, där tolv schakt upptogs, dels 
delar av den medeltida Hindby by, där åtta mindre 
schakt upptogs. Boplatslämningar från neolitikum, 
bl.a. i form av kulturlagerrester och stolphål, påträf
fades vid mossen. Vid Hindby by framkom stolphål 
och rester av lergolv samt lämningar av bebyggelse 
från 1600-1700-talet.

Den följande undersökningen vid Hindbygården 
berörde ett ca 15 000 m2 stort område, som utgjorde 
det sista bevarade partiet i anslutning till de foma 
fuktområdena vid Hindby mosse.

Parallellt med matjordsavbaningen genomfördes 
geotekniska borrningar i undergrunden. I samband 
härmed påträffades en 1 000 m2 stor och ca 5 m djup 
dödishåla, helt dold under påförda jordlager. I sök- 
schakten kunde två ostörda fyndförande torvlager 
påvisas. Det övre av dessa har genom pollenanalys 
daterats till subboreal tid. Vid den efterföljande un
dersökningen, som hittills omfattat endast sex pro
cent av mossen, framkom flera träkonstruktioner och 
ett fyndmaterial vars karaktär, sammansättning och 
depositionsmiljö tydligt visar att mossen tjänat som 
kultplats - offermosse - under större delen av neo- 
litisk tid och äldre bronsålder. Offermossar från den
na period har tidigare aldrig blivit föremål för mer 
omfattande undersökningar.

Inom undersökningsområdet finns även ett flertal 
boplatslämningar. Dessa härrör från tidig-senneoli- 
tikum och yngre bronsålder. Vid de kommande un
dersökningarna kommer dock den intressanta och 
tillika unika offermossen att prioriteras.

Fynd: (Från offermossen) Merparten fynd utgörs av 
djurben, matrester, som förekommer rikligt. Men 
även ett flertal ben av människor, däribland några 
mångspaltade. Den vanligaste föremålstypen är lö
pare till malstenar. Underliggare saknas dock full
ständigt. Ett flertal hela yxor av flinta, bergart och 
brons. Skära av flinta. Depåfynd, bestående av eld- 
skadat yxfragment, stora svinbetar och bearbetade 
människoben. Träkonstruktioner i form av en 8 m 
lång spång av kluvna ekstockar, phallosliknande trä
påle, horisontellt liggande timmer och nedslagna på
lar.
Datering: Tidig-sen neolitisk tid, äldre-yngre brons
ålder, tidig medeltid och 1600-1700-tal.

Malmö, kv Kasper, fornlämning 20
Malmö Museer 
A Carlberg-Kriig

Med anledning av planerad nybyggnation utfördes 
en förundersökning.

Inom kvarteret Kasper 11-14 kunde det konstate
ras att en viss aktivitet ägt rum i området under 
1600-1700-talen. Eventuellt kan den knytas till 
danskarnas belägring av Malmö 1677, då enligt en 
dåtida karta någon av danskarnas skyttegravar be
rörde kvarteret.

Fynd: Keramik, en nedgrävd trätunna.
Datering: 1600-1700-tal.

Malmö, kv S:t Jörgen
Malmö Museer 
C Einarsen

Med anledning av planerad nybyggnation utfördes 
en provundersökning och en arkeologisk undersök
ning i den västra delen av kvarteret. Här låg under 
medeltiden Malmös spetälskehospital. Området har 
tidigare delvis undersökts i samband med nybygg
nation år 1912 och 1916. Då påträffades bl.a. mur
rester från hospitalets kapell, samt gravar.

Tre provschakt togs upp vid provundersökningen, 
två inne på en bakgård samt ett i källaren till ett be
fintligt hus. Grundstenarna till kapellets östra vägg 
samt delar av den norra och den södra väggen på
träffades och undersöktes senare. Gravar påträffades 
norr, öster och söder om samt i kapellet. Kyrkogår
den ligger dock söder om kapellet och begränsas av 
rännor i söder och väster. Sammanlagt har 675 gra
var undersökts. Utmed Södergatan påträffades rester 
av en smedja och en kullerstensgata, båda medeltida, 
samt bebyggelserester från 1600-1700-talen. Övriga 
anläggningar som undersökts är syllstensrader, ler
golv, tegelgolv, ugnar, brunnar, latriner, tunnor etc.

Fynd: -
Datering: Medeltid samt 1600-1700-talen.

Malmö, kv Stjärnan, fornlämning 20
Malmö Museer 
B Svensson

En undersökning utfördes på grund av nybyggna
tion. Eftersom huset byggdes på pålar gjordes en ar
keologisk utgrävning endast i schakt planerade för 
hiss och avlopp. Hela denna yta var störd av recen- 
ta källare och endast ca 40 cm kulturlager återstod. 
Av medeltida anläggningar återstod ett lergolv, en 
ränna och en stenlagd gränd. I övrigt fanns två tun
nor med eftermedeltida material.

Fynd: Svartgods, äldre och yngre rödgods, stengods. 
Datering: 1300-1700-tal.
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Malmö, kv Storken, fornlämning 20
Malmö Museer 
B Svensson

En undersökning utfördes på grund av nybyggna
tion.

Vid schaktningen frilädes en del av vallgraven 
från 1600-talet och dess begränsning mot bastionen 
Kalmar, uppförd 1687. Begränsningen var konstru
erad av kraftiga träpålar, nedslagna med 20-30 cen
timeters mellanrum. Fyllningen i vallgraven bestod 
av torv och sand med träflis. Inga fynd påträffades.

Fynd: -
Datering: 1600-tal.

Nevishögs sn, Nevishög 10:1 m.fl., fornlämning 4
RAÄ UV Syd 
Bengt Söderberg

Med anledning av ett projekterat bostadsområde i 
den östra delen av Staffanstorp utfördes undersök
ningar i två etapper, som delar av en arkeologisk ut
redning.

Den sydvästra delen av fastigheten berör perifert 
Stanstorps gamla bytomt (RAÄ 4). Diagonalt över 
fastigheten har en äldre bäckfåra löpt. I anslutning 
till denna finns utmärkta boplatslägen, på flacka sö
dersluttningar, i den norra delen av fastigheten. 
Inom området finns höga fosfatvärden markerade på 
Arrhenius’ fosfatkarta.

I etapp 1 maskingrävdes totalt 800 löpmeter sök- 
schakt ner till steril botten, som utgjordes av lerig 
morän. På platsen för bytomten framkom en härd 
och ett antal diken. Inga daterande fynd påträffades. 
På södersluttningen intill ”Jepsagården” i norr på
träffades en härdgrop och tre stolphål. Två av dessa 
anläggningar innehöll fragmentariska keramikskär
vor, som grovt kan dateras till järnålder. Samman
hängande ytor banades av vid fyndplatserna, men 
inga ytterligare anläggningar framkom.

Etapp 2 i bostadsbyggandet berör området öster 
om den ovan nämnda ytan. Området har de bästa to
pografiska förutsättningarna för förhistorisk bebyg
gelse. Kanske de nu påträffade anläggningarna skall 
tolkas som perifera lämningar från en boplats belä
gen öster om ”Jepsagården”?

I etapp 2 maskingrävdes totalt 1 600 löpmeter 
sökschakt ner till mineraljorden, som i huvudsak ut
gjordes av lerig morän. Omedelbart öster om ”Jep
sagården” framkom en härdrest. Här kunde också ett 
omfattande plogdjup konstateras. I övrigt framkom 
inga anläggningar eller fynd.

Härdresten bör ses i relation till de lämningar som 
framkom i etapp 1 och som möjligen indikerar en 
mindre, sönderplöjd boplats, ungefär på platsen för 
”Jepsagården”.

Fynd: Keramik.
Datering: Järnålder, medeltidf?)

Nevishögs m.fl. snr, väg 12, fornlämning 30
RAÄ UV Syd 
Lasse Wallin

En utredning utfördes med anledning av planerat 
vägbygge. Provundersökningen av punkterna 
16—21, utmed den blivande väg 12, har nu utförts. 
Tidigare har punkterna 1, 2, 3, 15 och 22-26 prov- 
undersökts. Vid de nu undersökta punkterna påträf
fades fasta fomlämningar på punkt 17. Slagen Hin
ta i matjorden visade att boplatser funnits även på 
andra punkter. Intensiv plöjning under lång tid har 
dock utplånat de fasta boplatsrestema på dessa 
punkter. Punkterna 4—14 kommer att provundersö- 
kas till våren.

Omedelbart norr om den västra delen av punkt 17 
har delar av en brons- och jämåldersboplats under
sökts. Resterna av ett 50 m långt hus påträffades. 
Byggnaden tolkades som huvudgården i en by från 
förromersk järnålder. Byn antogs ha legat på platån 
söder om det långa huset, alltså delvis i det blivan
de vägområdet. Byggnaden har ,4C-daterats till det 
sista århundradet f.Kr. Några meter norr om detta 
hus påträffades ett hus av normal längd för perioden. 
Ytterligare ett långt hus samt några gropar, med tro
lig datering till yngre bronsålder, hade funnits på 
platsen.

Vid provundersökningen av punkt 17 konstatera
des emellertid att det inte funnits någon by söder om 
det långa huset. Gropsystemet från bronsåldern fort
satte däremot in över vägområdet.

Ytterligare en boplats påträffades ca 200 m öster 
om den ovan nämnda. Vägområdet skär genom den 
norra delen av denna boplats, som förefaller vara 
från en senare del av järnåldern, men även innehål
ler visst stenåldersmaterial. Anläggningarna utgjor
des framför allt av gropar, men även stolphål och 
härdar förekom. En grophusliknande anläggning 
påträffades också.

Fynd: Keramik, flinta.
Datering: Stenålder, järnålder.

Oxie sn, Kristinebergsåkern
Malmö Museer 
T Andersson

Med anledning av villabyggnation utfördes 1988 en 
förundersökning. Eftersom det då framkom rikligt 
med förhistoriska boplatslämningar inom området 
företogs en arkeologisk huvudundersökning under 
våren-sommaren 1989.

Undersökningsområdet är beläget inom över- 
gångszonen mellan den flacka kustbygden i väster 
och backlandskapet i öster. Avståndet till havet är ca 
11 km. Boplatslämningar från stenålder, yngre 
bronsålder och äldre järnålder samt gravar från yng
re bronsålder och äldre järnålder har påträffats vid ti
digare arkeologiska undersökningar i områdets när
het.
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Vid undersökningen framkom totalt 299 anlägg
ningar i form av gropar, stolphål, kulturlagerrester, 
kokgropar och härdar. Utifrån fyndmaterialet kan 
boplatsen dateras till äldre delen av yngre bronsål
der, med ett sekundärt inslag av neolitiskt material. 
Anläggningarnas spridningsbild visar att boplats
området med största sannolikhet har sin tyngdpunkt 
på den ännu inte exploaterade åkermarken omedel
bart söder om undersökningsområdet. Vid RAÄ:s 
fornminnesinventering år 1985 registrerades en sten- 
åldersboplats (RAÄ 43) på dessa marker, vilket san
nolikt kan förklara inslaget av sekundärt, neolitiskt 
material i några av anläggningarna inom undersök
ningsområdet.

Fynd: Keramik, flintredskap.
Datering: Äldre delen av yngre bronsålder samt sten
ålder.

Oxie sn, Oxie 2:4, Svängedammshagen
Malmö Museer 
T Andersson

Med anledning av att området kommer att exploa
teras för villabyggnation företogs en förundersök
ning för att fastställa eventuell förekomst av fom- 
lämningar.

Undersökningsområdet utgörs av den västra slän
ten till den kraftigt markerade backe på vilken Oxie 
vattentorn är beläget. Med hjälp av grävmaskin 
drogs 15 parallella sökschakt i öst-västlig riktning, 
med ett inbördes avstånd av 15-20 m. I schakten 
framkom 21 anläggningar i form av stolphål, gropar 
och en härdrest. Dessa var koncentrerade till de låg
länta delarna av området, med bara enstaka före
komst i de mera höglänta delarna upp mot backen.

Fynd: Flintavslag, keramik.
Datering: Yngre bronsålder/äldre järnålder.

Rebbelberga sn, stg 1100 G
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

Med anledning av nybyggnation utfördes en förun
dersökning. I området har man tidigare påträffat 
fynd och konstruktioner av förhistorisk karaktär.

Med hjälp av grävmaskin grävdes sammanlagt 
240 löpmeter schakt inom området. Under 0,2-0,4 
m matjord kom steril botten, bestående av sand, san
dig lera eller lera. Inga fynd eller konstruktioner av 
arkeologisk intresse framkom, varför området läm
nas utan vidare åtgärder.

Fynd: - 
Datering: -

Rebbelberga sn, Ängelholm 448, fornlämning 10
Kristianstads läns museum 
Gunilla Roos

En förundesökning utfördes för att konstatera om 
dolda fornlämningar fanns i ett område som skulle 
beröras av husbyggnation. Undersökningen motive
rades av att en fyndplats för yxa och pilspets var re
gistrerad här. Undersökningsområdet var beläget 
omedelbart väster om E6:an vid den norra infarten 
till Ängelholm, i flack och lågt liggande terräng. 
Marken utnyttjades som åkermark.

Trettio schakt, 2 x 2 m stora, matjordsavbanades 
med hjälp av grävmaskin. Matjordslagrets var 
0,15-0,35 m tjockt. Därunder vidtog steril mark, 
som utgjordes av kalk- och grusblandad lera. Inga 
fynd eller konstruktioner påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Rinkaby sn, Rinkaby 2:29
Kristianstads läns museum 
Tyra Ericson

På grund av en husbyggnation utfördes en antikva
risk kontroll. Området är beläget i den norra delen 
av Rinkaby samhälle, öster om Hammarsjön. Läget 
på sandig höglänt mark i anslutning till sjöns våt
marksområde är att betrakta som ett fördelaktigt bo
platsläge.

Inom ett 175 m2 stort område hade matjorden, 0,3 
m tjock, schaktats av. Därunder påträffades steril 
sand. Inga fynd eller konstruktioner som motivera
de en arkeologisk undersökning framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Riseberga sn, Husarlägret
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

Med anledning av husbyggnation inom Husarlägret 
genomfördes en arkeologisk förundersökning. När
heten till Rönne å och diverse fasta fornlämningar 
gör att området måste anses som arkeologiskt käns
ligt.

Sammanlagt grävdes ca 700 löpmeter schakt 
inom det ca 20 000 m2 stora området. Under 0,1-0,4 
m humus kom steril botten. Över stora områden var 
marken störd av sentida husgrunder. Ingenstans 
framkom fynd eller konstruktioner som motiverar en 
vidare undersökning.

Fynd: - 
Datering: -
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Riseberga sn, mellan Klippan och Ljungbyhed
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

Antikvarisk kontroll och arkeologiska undersök
ningar utfördes i samband med gasledningsdragning 
mellan Klippan och Ljungbyhed - ett område som 
är synnerligen rikt på fomlämningar.

Redan innan ledningsdragningen påbörjades, ut
fördes en inventering av den tänkta sträckningen. 
Mellan fem och sex km ansågs arkeologiskt känsliga 
och skulle schaktövervakas av antikvarisk personal.

Eftersom gasledningen mestadels löper i åker
mark, avbanades matjorden innan man grävde på 
djupet. Det fanns då möjlighet att dokumentera 
eventuella konstruktioner i det 1 m breda schaktet.

Sammanlagt registrerades 32 fynd och anlägg
ningar, varav en senare befanns vara en recent stör
ning. De flesta anläggningarna var stolphål, gropar, 
härdar och liknande. Mest intresse tilldrog sig de oli
ka områdena med kulturlager. A4 och A27 ligger ner 
mot låglänta partier och har karaktären av utkastla
ger. A32 är ett sotigt kulturlager med bl.a. jämslagg.

Fynd: Flinta, keramik, jämslagg, brända ben. 
Datering: Förhistorisk tid, nyare tid.

Rya sn, Rya 4:3 m.fl., Ingeborrarp 3:1, Akarp 7:5, 
fornlämning 3 m.fl.
Kristianstads läns museum 
Tyra Ericson Borggren

För att utröna huruvida fomlämningar, utöver de re
dan kända, kunde finnas inom området för en pla
nerad golfbana företogs en arkeologisk utredning, 
kombinerad med förundersökning.

Området för Rya golfbana är beläget i Pinnåns 
dalgång, i den södra delen av Sydsvenska Höglan
det. Större delen av området utgörs av de delar av 
Ryas gamla inmarker, som är belägna norr om byn. 
Landskapet är kuperat och omfattar skog och åker
mark, Pinnån och dess biflöden. Området genom
korsas också av en nedlagd järnväg, vars bank är 
lagd över våtmarkerna väster om Pinnån. Omedel
bart sydväst om golfbanan är Rya by belägen. Byn 
består idag av ett fåtal hus samt ruinen av en 1200- 
talskyrka. I områdets västra del finns ett sextiotal röj- 
ningsrösen (RAÄ 3) på sluttningarna av en skogbe- 
vuxen höjd. Denna del kommer ej att beröras av an
läggningsarbeten.

En första genomgång i fält följdes av studier av ar
kiv- och kartmaterial.

På den äldsta kartan över Rya by, från 1728, kun
de följande iakttagas:

Större delen av golfbaneområdet är markerat som 
byns respektive kyrkans åkermark. De ännu idag i 
bruk varande vägarna till Åkarp och Ingeborrarp 
finns markerade. Rösen (idag RAÄ 3) är markera
de. Ett våtmarksområde är benämnt ”Möllemåsen”. 
Inga andra marknamn är utsatta.

Laga skifteskartan (1825-31) och senare kartor 
tillför ingen ytterligare kunskap om förhistoriska el
ler medeltida lämningar inom området.

I en andra genomgång i fält företogs provgräv
ningar, dels på lämpliga grav- och boplatslägen, dels 
på platser som berörs av anläggningsarbeten. Dessa 
platser är greenema för hålen nr 1, 3, 6 och 7. Prov
schaktens bredd var i samtliga fall 1,60 m.

Hål 1: På den norra kanten av en ås upptogs ett 15 
m långt schakt i sydväst-nordost. Under 0,15 m mat
jord påträffades sterilt grus.

Hål 3: På den nordvästra sluttningen av en kulle 
upptogs ett 16 m långt schakt i nordost-sydväst och 
ett 17 m långt schakt i sydost-nordväst. Under 
0,20-0,25 m matjord påträffades steril sand/grus.

Hål 6: Strax norr om krönet på en delvis skogbe- 
vuxen kulle upptogs ett 15 m långt schakt i öst-väst. 
Under 0,15 m matjord påträffades steril sand/grus.

Hål 7: På en platå norr om toppen på en höjd och 
söder om en bäckravin upptogs två schakt i öst-väst. 
I det ena, 17 m långt, påträffades steril sand/grus un
der 0,20-0,30 m matjord. I den västligaste delen av 
schaktet påträffades under matjord ett upp till 0,20 
m tjockt lager med något mörkare färg. Det kan vara 
ett kulturlager eller fossil matjord. Det andra schak
tet var 7 m långt och beläget norr om det förra. Un
der 0,30-0,35 m matjord påträffades sterilt grus. I 
den västra delen av detta schakt påträffades, ned
grävt i det sterila gruset, en härd med en diameter 
omkring 0,70 m.

Vid besiktning på platsen för greenen till hål 10 
påträffades ett övertorvat stenröse som kan vara en 
brandgrav eller ett röjningsröse. Ingen provgrävning 
utfördes på denna plats, men läget på en platå invid 
en bäck är att betrakta som typiskt för förhistoriska 
gravar och boplatser. Omedelbart väster om greenen 
finns ytterligare ett röse.

Vidare markingrepp vid hålen nr 7 och nr 10 bör 
föregås av arkeologiska undersökningar.

Utöver de ovan nämnda fornlämningama påträf
fades ett stort antal stenrösen, främst i de västra, 
mera höglänta delarna av området. Flertalet torde 
vara röjningsrösen. De har ännu inte daterats, men 
liknande rösen har på andra platser daterats till allt 
från bronsålder till 1700-1800-talen. Några rösen 
har sådan form, storlek och terrängläge att det inte 
är uteslutet att de utgör jämåldersgravar. Vid even
tuella framtida markingrepp i området bör hänsyn ta
gas såväl till dessa rösen som till möjligheten att på
träffa under mark dolda fomlämningar.

Fynd: - 
Datering: -

S:t Ibbs sn, Ttina by 13:22 m.fl., fornlämning 65
RAÄ UV Syd 
Anders Löfgren

En förundersökning, som följdes av en undersök
ning, utfördes med anledning av att 30 villor plane
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ras inom området för gamla Tuna by. Ortnamnet 
Tuna har anor ner i vikingatid. På den äldsta kartan 
över Ven, från år 1596, finns ett tjugotal gårdar mar
kerade inom den gamla bykärnan. Efter enskiftet år 
1805, då de flesta gårdarna flyttades ut från byn, har 
området brukats som åkermark.

Vid förundersökningen påträffades rester av nio 
av de utflyttade husen. Det som återstod av husen

var lergolv och syllstensrader. Lämningar av den ef- 
termedeltida byn fanns över i stort sett hela exploa- 
teringsytan.

Mitt i exploateringsytan ligger ett höjdparti, där 
undergrunden består av fm sand. Betingelserna för 
en bosättning på den lättdränerade jorden har varit 
goda. Vid förundersökningen påträffades, i tre av de 
nio provschakten, ett stort antal stolphål inom ett ca

Fig 21. Medeltida fynd från bytomtsundersökningen på Ven. Två sländtrissor av bly. En keramikskärva 
av vendiskt svartgods med bottenmärke. En skaftlappsbill för fastsättning på ett träårder. RAÄ 65, Tuna 
by, S:t Ibbs sn. Skala 1:1. Teckningar Monica Centerwall.
Medieval finds from investigiations of deserted village on Ven. Two lead spindle whorls. A potsherd of 
west Slavonic black ware with a base stamp. A lugged/flanged ard share from a wooden ard. Ancient mo
nument 65, Tuna by, S:t Ibbs parish. Scale 1:1.
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3 000 m2 stort område på höjden. Dessa dokumen
terades och ett urval undersöktes. Endast ett fåtal 
fynd gjordes i anläggningarna. Förekomsten av ler- 
klining tydde på att de var rester efter äldre hus. De 
få skärvor som tillvaratogs i fyllningarna till stolp- 
hålen består av en grovmagrad förhistorisk keramik. 
I övrigt tillvaratogs avslag av flinta och ett nackpar- 
ti till en tjocknackig flintyxa. Förekomsten av rader 
med stolphål och härdar, med träkol och skörbränd 
sten, visade att stora delar av exploateringsytan in
nehöll förhistoriska boplatslämningar. De många 
odaterade stolphålen antydde att betydande rester av 
även andra perioder i Vens historia kunde belysas 
vid en mer omfattande undersökning.

Vid undersökningen maskinavbanades en 2 500 
m2 stor yta. För att konstatera utbredningen av 
gårdstomterna och de förhistoriska boplatserna gräv
des 170 m sökschakt i norr och söder. Lämningar av 
den eftermedeltida byn konstaterades, som nämnts, 
vid förundersökningen. Inom undersökningsområ
det kunde tre av gårdarna följas ned i medeltid. Ett 
tiotal hus till dessa gårdar undersöktes. De kan da
teras från 1100/1200-1805.

De yngsta husen låg strax under ploggången. Syll- 
stenarna var i de flesta fallen bortplockade och av 
husen återstod endast rester av lergolven. De me
deltida husen hade haft en takbärande konstruktion 
av jordgrävda stolpar och lerklinade väggar.

I anslutning till det äldsta huset påträffades ett sil
vermynt från Valdemar II:s regering (1202-1241). 
Huset var ca 4 x 8 m stort och bestod av två rum. I 
det västra rummet, som var ca 18 m2 stort, fanns en 
ugn i ena hörnet. Från golvlagret tillvaratogs djurben 
för osteologisk analys. Fynd av keramik, typ ven- 
diskt svartgods, daterar huset till perioden 
1100-1200. Djupa jordgrävda hörnstolpar samt fynd 
av större bitar bränd lera med pinnavtryck visar hur 
väggarna har varit uppbyggda. Till huset har en 12 
m2 stor tillbyggnad gjorts i öster. Till skillnad från 
boningsdelen har detta rum uppförts på en träsyll, 
som lagts direkt på marken. Av träet fanns endast 
svaga färgningar kvar i myllan.

Tomternas storlek framgick av de rännor som 
grävts mellan gårdskomplexen. Från det tidigme
deltida skedet fanns även sex lerbottnar. Dessa tråg- 
liknande, lerklädda gropar förekommer längs Skå
nekosten, där de traditionellt förknippas med sillfis
ket.

Totalt undersöktes drygt 2 000 anläggningar. Av 
dessa ingick många som stolphål i de medeltida hu
sen och deras efterföljare. Över 90 procent av an
läggningarna utgjordes av stolphål. Ett tiotal härdar 
och några större gropar hörde till en äldre förhisto
risk bosättning. Fynd av rabbig keramik, en flint- 
dolk, en slipad flintyxa, pilspetsar och avslag av flin
ta visar att platsen varit bebodd under yngre stenål
der/bronsålder. Flera hyddbottnar från denna bo
sättning undersöktes på toppen av kullen.

Fynd: Från bytomtema: keramik (äldre svartgods, 
äldre rödgods, stengods, yngre svartgods, yngre

rödgods), kakel, kritpipa, brynen, vävtyngd, mynt, 
kammar, spänne, nålar, bultlås, knivar, spik, nitar, 
lerklining, djurben. Från den förhistoriska boplatsen: 
keramik, lerklining, flintyxor, flintdolk, pilspetsar, 
skrapor, avslag av flinta.
Datering: Yngre stenålder/bronsålder, tidig medel
tid-1805.

Simrishamn, Kv Aspehejdan 6 m.fl., fornlämning 
25
Kristianstads läns museum 
Tyra Ericson

En förundersökning utfördes på grund av planerad 
husbyggnation i utkanten av det medeltida stads- 
området. Undersökningen omfattade dels kontroll av 
VA-schakt, dels grävning av provgropar. Under 
0,1-0,6 m matjord och påförda lager påträffades ste
ril botten.

Inget av antikvariskt intresse kunde iakttagas.

Fynd:- 
Datering: -

Simrishamn, Kv Lars Johan 12, fornlämning 25
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

En förundersökning utfördes med anledning av hus
byggnation inom det medeltida stadsområdet. Pro
vundersökningen utfördes i samband med rivnings
arbeten. Först avlägsnades ett cementgolv. Under 
detta fanns ca 0,6-0,9 m utfyllda massor och sedan 
steril botten, bestående av grus och sten. Området är 
alltså utschaktat i sen tid och lämnas utan vidare ar
keologiska åtgärder.

Fynd: - 
Datering: -

Simrishamn, kv Lejonet 10, fornlämning 25
Kristianstads läns museum 
Tyra Ericson, Bertil Helgesson

Med anledning av planerad husbyggnation utfördes 
en förundersökning, som följdes av en arkeologisk 
undersökning. Kvarteret ligger inom det medeltida 
stadsområdet och förutom medeltida lämningar har 
också förhistoriska lämningar registrerats här. Fas
tigheten är en av de sista obebyggda tomtema vid 
stadens huvudgata. Storgatan. Läget mellan torget 
och hamnen torde även under medeltiden ha varit 
mycket centralt i staden.

Förundersökningen påvisade upp till 0,8 m djupa 
kulturlager, förekomst av bl.a. lerbottnar 
(1100-1200-tal) och en källargrund från nyare tid.

Vid själva utgrävningen påträffades 103 kon
struktioner, däribland ett flertal husgrunder, av
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loppsrännor och andra konstruktioner. Lagerstruk
turen var ställvis komplicerad och minst ett femtio
tal olika lager dokumenterades.

Efter matjordsavbaning handgrävdes kulturlag
ren. Bevaringsförhållandena för ben och hom var 
tämligen goda, medan metallföremål var dåligt be
varade.

Enstaka härdar under flygsand visar på förhisto
risk aktivitet. Under tidig medeltid har ett kulturla
ger bildats. Flertalet av lerbottnama var nedgrävda 
i kulturlagret.

Under högmedeltid utnyttjades platsen intensivt. 
Sluttningen terrasserades och en serie hus eller bodar 
byggdes utmed gatan. Sekvenser av syllstensrader 
och lergolv visar att husens lägen genomgick myck
et små variationer under de närmaste århundradena. 
Även inåt kvarteret var tomten delvis bebyggd.

Från senmedeltid och början av nyare tid förelig
ger endast fåtaliga lämningar. De högmedeltida lag
ren slutes på stora delar av tomten av ett lager som 
myntdaterats till tidigast sent 1600-tal. På 1674 års 
karta är endast den del av tomten som vetter åt Stor
gatan bebyggd. Källargrunden i den östra delen av 
tomten torde vara raserad och igenfylld någon gång 
under 1700-talet. Från tidigt 1800-tal, eller längre, 
har här varit trädgård.

Fynd: Järnföremål, bronsföremål, ett femtontal sil
vermynt, hornkammar, restprodukter från horn- och 
benhantverk, djurben (inkl fiskben), flintavslag, 
bränd lera, jäm, slagg, bry nen, keramik (yngre svart
gods, äldre och yngre rödgods, stengods), en liten 
hästfigur i rödgods samt kritpipor och annat yngre 
material.
Datering: 1. Enstaka härdar: förhistorisk tid. 2. Kul
turlager och konstruktioner: medeltid. 3. Enstaka la
ger och konstruktioner: nyare tid.

Simrishamn, kv Valfisken V:a, fornlämning 25
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

En provundersökning genomfördes med anledning 
av planerad nybyggnation. Kvarteret ligger inom det 
medeltida stadsområdet och förutom medeltida läm
ningar har också förhistoriska lämningar registrerats 
här. Hela kvarteret upptogs före exploatering av en 
läderfabrik. Vid dess uppförande blev större delen av 
kvarteret utschaktat. Av de två fabriksgårdar där man 
möjligen kunde hitta orörda lämningar är den östra 
genomgrävd vid åtskilliga tillfällen. Provundersök
ningen kom alltså att beröra den västra gården.

Med maskin grävdes flera schakt genom den 
västra gården. Det visade sig att även denna gård 
hade recenta störningar, bl.a. ledningar och gropar. 
Inga fynd eller konstruktioner av arkeologiskt in
tresse framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Skanör, Fiskaregränd, fornlämning 14
RAÄ UV Syd 
Lasse Wallin

En förundersökning föranleddes av schaktningar för 
VA-arbeten i den sydöstra delen av det medeltida 
stadsområdet. Området är låglänt och omgärdat av 
en tångvall, som troligen är av modernt ursprung. I 
det angränsande kvarteret Geten har medeltida kul
turlager och lerbottnar påträffats.

Vid undersökningen konstaterades påförda lager, 
med ett blandat medeltida och sentida fyndmaterial 
beläget direkt på den sandiga undergrunden. Det på
förda lagret var 0,1-0,2 m tjockt och låg till största 
delen under dagens grundvattennivå, mellan 0.3 och 
0,5 m.ö.h. Lagret har troligen tillkommit under om- 
gångsvisa utfyllnader under nyare tid.

Fynd: Keramik, ej tillvaratagen.
Datering: Nyare tid.

Skanör, kv Skanör 29:8, fornlämning 14
RAÄ UV Syd 
Bengt Söderberg

En förundersökning utfördes med anledning av att 
en privatperson avsåg att bygga ett garage inom det 
medeltida stadsområdet.

Med grävmaskin grävdes ett 0,8 x 3,5 m stort 
schakt ner till steril bottensand, ca 1 m.ö.h. Under ut
fyllnad och matjordslager konstaterades upp till 0,5 
m tjocka kulturlager. Tre anläggningar i form av ner- 
grävningar undersöktes. I en av dessa framkom 
bl.a. avsågade ledändar, vilket indikerar benhantverk 
i omgivningen. Keramikfynd daterar kulturlager 
och anläggningar till hög- och senmedeltid.

Schaktning för byggnation kan utföras, till ett djup 
av 0,6 m under befintlig markyta, utan att ingrepp i 
kulturlager sker.

Fynd: Keramik (yngre svartgods, äldre rödgods, pro- 
to-stengods), avfall från benhantverk (avsågade led
ändar).
Datering: 1200-1400-talen.

Stora Hammars sn, Lilla Hammar 15:1, fornläm
ning 5
RAÄ UV Syd
Inger Torstensdotter Ahlin

En utredning föranleddes av planer på att uppföra 
handels- och småindustrifastigheter inom en ca 7,5 
ha stor yta. Det undersökta området ligger i en fom- 
lämningsrik trakt, ca 700 m från kusten.

Strax öster om planområdet ligger RAÄ 1, en 
bronsåldershög (Kungshögen). I den närmaste om
givningen finns flera registrerade stenåldersboplat- 
ser och gravar. Inom exploateringsytan finns flat- 
marksgravar registrerade (RAÄ 5).
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Med grävmaskin avbanades totalt 1 280 löpmeter 
provschakt. Härvid påträffades inga anläggningar 
som kan hänföras till RAÄ 5. Däremot framkom bo
platslämningar i form av gropar, stolphål och brun
nar, på en svag västsluttning i områdets västra del.

Fynd: Keramik, flinta, ben, träkol.
Datering: Förromersk/romersk järnålder.

Stora Hammars sn, Stora Hammar 24:3
RAÄ UV Syd 
Robert B Nagmér

En arkeologisk utredning, som utfördes med anled
ning av en planerad idrottsplats, berörde delar av en 
tidigare okänd boplats. I anslutning till området finns 
flera registrerade stenåldersbopatser. Jordarten be
står av sand och lera.

Med grävmaskin avschaktades en ca 600 m2 stor 
yta. I fastighetens södra hälft påträffades ett tjugotal 
anläggningar: härdar, stolphål och gropar. Härdarna 
var fyllda med skörbränd sten och sotig lera. Stolp- 
hålen och groparna var fyllda med gråbrun lera. Sex 
av stolphålen utgjorde rester av de takbärande stolp
arna i ett stolphus.

Stolparna stod parvis i två rader inne i huset. I hu
sets västra del fanns en härd. Huset kan med viss för
siktighet dateras till yngre bronsålder. Troligen härrör 
även de övriga anläggningarna från samma period.

I några av härdarna tillvaratogs kol.

Fynd: Kol.
Datering: Yngre bronsålder.

Stora Harrie sn, Stora Harrie 5:22 m.fl., fornläm- 
ning 23
RAÄ UV Syd
Inger Torstensdotter Åhlin

En arkeologisk utredning föranleddes av en projek
terad golfbana inom ett ca 70 ha stort område ome
delbart norr om Kävlingeån. I den västra delen av 
golfbaneområdet utgörs strandskyddszonen av 
flacka våtmarksängar, medan stranden i den östra 
delen utgörs av en brant åbrink. De nordvästra de
larna av området har tidigare utnyttjats för grustäkt.

Trakten är fomlämningsrik med ett flertal regi
strerade gravar och boplatser. Inom området finns 
RAÄ 23, en fomsakssamling, vilken påträffats vid 
RAÄ 24, 800 m i nordvästlig riktning.

Med utgångspunkt från topografiskt fördelaktiga 
lägen utvaldes nio områden för undersökning. Med 
grävmaskin avbanades sammanlagt 2 198 löpmeter 
schakt. I en del fall gjordes smärre utvidgningar, för 
att få fram hela anläggningar.

Område 1 var beläget på en mindre, öst-västlig 
höjdrygg. Här framkom ett femtiotal anläggningar. 
Ingen daterande keramik påträffades. Trolig datering 
är dock stenålder, med hänsyn till flintmaterialet.

Inom område 2, i den västligaste delen av ovan 
nämnda höjdrygg, framkom endast ett fåtal anlägg
ningar.

Inom område 3, som sluttar flackt ner mot Käv
lingeån, framkom inga fomlämningar.

Områdena 4 och 5 är belägna på ett par mindre 
höjdpartier, omedelbart norr om våtmarksängama. 
Terrängen sluttar flackt ner mot ån.

Inom område 4 framkom boplatsrester i form av 
stolphål, vilka ingick i en tydlig huskonstruktion. 
Inga daterbara fynd framkom.

Inom område 5 påträffades boplatslämningar, så
som stolphål, härdar och gropar, varav en större som 
kan tolkas som en försänkt golvnivå i ett senneoli- 
tiskt hus.

Inom område 6, beläget på ett höjdparti, som slut
tar mot väst, nord, öst samt i söder mot en brant 
åbrink, framkom ytterligare anläggningar. Även 
dessa kunde vara försänkta golvnivåer i senneolitis- 
ka hus. Dessutom förekom gropar, härdar och stolp
hål. Totalt fanns ett sextiotal anläggningar. Fynd
materialet utgjordes av keramik och flinta. Keramik
en dateras till senneolitikum.

Område 7 var beläget på en mindre platå, ca 170 
m norr om Kävlingeån. Här påträffades 13 anlägg
ningar, däribland de sista resterna av en urnegrav, 
troligtvis från yngre bronsålder. I övrigt utgjordes 
anläggningarna av stolphål och gropar.

Vid undersökningsområdena 8 och 9, belägna på 
ett lågt och flackt område med svaga förhöjningar, 
framkom inga fomlämningar.

Fynd: Keramik, flinta, brända ben, kol.
Datering: Senneolitikum, yngre bronsålder.

Stora Harrie sn, Stora Harrie 28:4 m.fl., fornläm- 
ning 35
RAÄ UV Syd 
Robert B Nagmér

En undersökning utfördes med anledning av plane
rad husbyggnation. Det undersökta området ligger 
på en platåliknande förhöjning i fullåkersbygd. Jord
arten utgörs av grusig och sandig morän. I anslutning 
till området finns ett stort antal registrerade högar 
och boplatser från förhistorisk tid.

Undersökningen omfattade ca 11 000 m2 av väst
ra delen av RAÄ 35. Här påträffades 600 anlägg
ningar, vilka utgjordes av ett hus, härdar, gropar, 
härdgropar och stolphål.

Huset var ca 8 m långt och 6,5 m brett. Väggar 
och tak hade burits upp av stolpar. De takbärande 
stolparna stod parvis i två parallella rader. Stolpar
na i väggarna var något klenare än de takbärande. I 
husets centrala del fanns en härd, vilken var fylld 
med skörbränd sten och sotig sand.

Inga fynd påträffades i huset, men av konstruk
tionen att döma härrörde det från yngre bronsål
dern.

Bortåt 400 av anläggningarna utgjordes av härdar
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och härdgropar, fyllda med skörbränd sten och so- 
tigt grus. Härdgroparna innehöll dessutom ett 
0,3-0,5 m tjockt lager av gråbrun sand. Djupet va
rierade mellan 0,3 och 1,2 m. I flera av härdgropar
na påträffades keramik från yngre bronsåldern.

Groparna och stolphålen var fyllda med gråbrun 
sand. Djupet varierade mellan 0,25 och 0,7 m. Fynd 
av keramik från yngre stenålder, yngre bronsålder 
och förromersk järnålder påträffades i ett tjugotal 
gropar. I schaktmassorna tillvaratogs några flintav
slag.

Fynd: Keramik, flinta.
Datering: Stenålder, yngre bronsålder, förromersk 
järnålder.

Strövelstorps sn, Hasslarp-N Varalöv
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

Med anledning av nedläggning av gasledning utför
des en arkeologisk undersökning. Gasledningen 
sträcker sig från Hasslarp i söder till N Varalöv i norr 
- en sträcka på ca 8 km. Längs sträckan finns en del 
fasta fomlämningar och dessutom många bra bo
platslägen.

Vid undersökningen granskades ca 1 900 löpme
ter schakt, med en bredd av 1,6 m. Två fyndplatser 
konstaterades:

Fyndplats 1 ligger inom Södra Varalöv 18:1 och 
är att beteckna som boplatsrester. Mellan matjord 
och steril botten finns ställvis tunna horisonter med 
kulturfärgad jord. Dessa grävdes varvid flinta och 
keramik tillvaratogs. I åkern norr, öster och söder om 
fyndplats 1 finns slagen flinta och flera områden 
med svart, sotig, jord upplöjd.

Fyndplats 2 ligger inom Håkantorp 1:2B och är en 
boplats. I åkern finns slagen flinta och i gasled- 
ningsschaktet registrerades en härd.

Fynd: Flinta, keramik.
Datering: Förhistorisk tid.

Södra Sallerups sn, Bolagsbacken, fornlämning 80
Malmö Museer 
Elisabeth Rudebeck

Med anledning av planerad husbyggnation utfördes 
en förundersökning inom RAÄ 80.

Vid undersökningen påträffades anläggningar från 
neolitisk tid och fram till och med vikingatid. Det rör 
sig bl.a. om flintgruvor, brandgravar, husgrunder 
(långhus och grophus), en järnframställningsplats, 
risflätningsanläggningar, brunnar.

Fynd:-
Datering: Neolitisk tid-vikingatid.

Södra Sallerups, Ängdala (täkt LS-2:I o II), del av 
fornlämning 44
Malmö Museer 
Billy Nielsen

En undersökning utfördes med anledning av utvidg
ning av krittäkt. Området är genom inventering, och 
tidigare undersökningar i närliggande områden, ett 
känt fomlämningsområde, beläget inom ett högre 
backlandskap. Utgrävningsplatsen består av en mar
kerad moränbacke som sluttar åt norr.

Vid årets utgrävning påträffades boplatslämning
ar, bl.a. i form av härdar, kokgropar och långhuskon
struktioner. Dessutom framkom dagbrott och slag
platser för flinta. En väsentlig del av boplatsmateri
alet kan tillföras dels trattbägarkulturen, dels järnål
dern och övergången vikingatid-tidig medeltid. 

Fyndmaterialet är mycket rikt.

Fynd: Skrapor, skivyxor och tvärpilar av flinta, 
homyxor, keramik (som till stor del tillhör trattbä
garkulturen, men det förekommer även en mängd 
svartgods), metallarbeten.
Datering: Neolitisk tid, yngre bronsålder-förro- 
mersk järnålder, vikingatid-tidig medeltid.

Södra Sandby sn, Kyrkovången, Södra Sandby 
4:2 m.fl.
RAÄ UV Syd 
Lasse Wallin

En arkeologisk utredning föranleddes av husbyggna
tion öster om Sularpsbäcken, kring vilken den medel
tida byn varit belägen. På kyrkogården har en vikinga
tida silverskatt påträffats. Skattfyndet kan tyda på att 
en större gård funnits på platsen under vikingatid. Inga 
övriga kända fomlämningar finns i närheten.

Utmed en nu försvunnen bäck i samhällets södra 
del skall fomlämningar ha påträffats vid byggnation. 
Topografin vid Sularpsbäcken påminde om detta 
andra område. Dessutom finns stenåldersboplatser 
på flera av de små höjdpartiema ute i det som kallas 
Sandby Mosse och som tidigare utgjorde vidsträck
ta våtmarker. Några sådana förhöjningar fanns i un
dersökningsområdets sydöstra del.

Med maskin grävdes provschakt i de delar av om
rådet där fomlämningar kunde förväntas. I partiet 
närmast bäcken utjordes undergrunden av gyttja och 
lera, som inte varit ett lämpligt underlag för förhis
toriska boplatser eller gravar.

Utmed undersökningsområdets sydgräns fanns 
slagen och skörbränd flinta på flera små höjdparti- 
er, men inga fasta lämningar var bevarade i under
grunden, som här bestod av sand.

Utanför undersökningsområdet, i östra delen av 
fastigheten Södra Sandby 6:4, fanns rikligt med sla
gen flinta, bl.a. ett elegant spån, i matjorden.

Fynd: Flinta.
Datering: Stenålder-bronsålder.
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Södra Åkarps sn, Västra Grevie 20:2
RAÄ UV Syd
Inger Torstensdotter Ahlin

En förundersökning föranleddes av en projekterad 
golfbana, varvid behov av ytterligare mark uppstått i 
anslutning till ett tidigare undersökt område. Det un
dersökta området var beläget på båda sidor om ett 
mindre vattendrag, som mynnar ut i ett våtmarksom
råde strax sydväst om undersökningsområdet. Ter
rängen är lätt kuperad med den högsta punkten, ca 30 
m.ö.h., i norra delen av området. Trakten är fornläm- 
ningsrik med ett flertal registrerade fomlämningar.

Med utgångspunkt från topografiskt fördelaktiga 
lägen och förhöjda fosfatvärden utvaldes fem områ
den för undersökning.

Område 1 var beläget på en mindre platå. Här på
träffades boplatslämningar i form av gropar och 
stolphål. Fyndmaterialet utgörs av ben och keramik, 
som dateras till äldre romersk järnålder samt vi
kingatid.

Inom område 2, beläget på områdets högsta 
punkt, lätt sluttande mot syd och sydost, framkom 
ytterligare boplatslämningar. Anläggningarna ut
gjordes av gropar, härdar och stolphål. Keramikfynd 
daterar dessa till mellanneolitikum.

Inom 3,4 och 5 påträffades inga fomlämningar.

Fynd: Keramik, flinta, ben, träkol.
Datering: Mellanneolitisk tid, romersk järnålder, vi
kingatid.

Södra Åkarps sn, Västra Grevie 27:2 m.fl., forn- 
lämningarna 8, 23
RAÄ UV Syd
Inger Torstensdotter Åhlin

En fömndersökning föranleddes av en projekterad 
golfbana inom ett 55 hektar stort område. Terräng
en är svagt kuperad med en markant öst-västlig 
höjdsträckning i söder. Centralt beläget inom områ
det har legat ett större våtmarksområde, liksom den 
nu bitvis kulverterade Vellingebäcken. Marken har 
hittills utnyttjats som åkermark.

Bygden är fomlämningsrik och ett stort antal 
gravhögar finns registrerade i närheten. Inom ex- 
ploateringsytan finns två registrerade fomlämning
ar: en boplats (RAÄ 23) samt en gravhög (RAÄ 8).

På en lantmäterihandling från 1700-talet finns ett 
par markeringar, benämnda ”Stendusseme”, 250 m 
väster om RAÄ 8 (benämnd ”Ölhög”). Några rester 
efter dessa framkom inte vid undersökningen.

Med ledning av topografi och fosfatkoncentratio
ner utvaldes åtta områden för närmare undersökning. 
Totalt av banades 2 140 löpmeter schakt.

Område 1 är beläget på en östsluttning strax öster 
om RAÄ 8. Här framkom ett sextiotal anläggningar 
samt ett kulturlager, men ingen keramik som date
rar boplatsen. Mest trolig datering är dock stenålder 
med tanke på den rikliga förekomsten av flinta.

På område 2 framkom boplatsrester i form av 
stolphål, vilka ingår i en tydlig huskonstruktion, 
samt gropar och härdar. Inget daterande material 
framkom inom denna yta.

På område 3, som är beläget på en mindre platå, 
påträffades ca 40 anläggningar. Fyndmaterialet ut
görs av flinta och keramik. Keramiken dateras till 
senneolitikum.

Område 4 kom endast i mindre utsträckning i be
röring med en boplats, som huvudsakligen sträcker 
sig utanför exploateringsområdet. Här påträffades 
endast sju anläggningar.

Område 5 ligger i anslutning till Västra Grevie by 
och uppvisar förhöjda fosfatvärden. Spekulationer 
om att Västra Grevie by skulle kunna följas ned i me
deltid blev inte bekräftade, men kan ej heller förkas
tas. Lösfynd av en sländtrissa i sandsten ger en anty
dan om att boplatsen utnyttjats under yngre jämål- 
der-tidig medeltid. Ett åttiotal anläggningar framkom 
och fyndmaterialet utgörs av keramik och flinta.

Område 6 är beläget alldeles söder om nuvaran
de väg. Här framkom ett fyrtiotal anläggningar av 
vilka en del kan dateras till yngre bronsålder. Ut
sträckningen av boplatsen har troligen varit något 
nordligare och bör ha berörts av en vägomläggning 
som gjordes för några år sedan.

Område 7 är beläget på en långsträckt östslutt
ning. De framkomna anläggningarna utgör troligtvis 
endast ytterområdet av en boplats, som har en något 
västligare utbredning. Trolig datering är yngre 
bronsålder-äldre järnålder.

Vid område 8 framkom inga fomlämningar.

Fynd: Keramik, flinta, träkol.
Datering: Senneolitikum, yngre bronsålder, äldre 
järnålder, yngre järnålder, tidig medeltid.

Torrlösa sn, Torrlösa 24:3, fornlämningarna 124, 
125
RAÄ UV Syd 
Margareta Olsson

En förundersökning utfördes med anledning av an
läggande av golfbana. Topografin inom golfbane
området är starkt kuperad med markerade höjd- 
ryggar och kraftiga sluttningar. Marken är mycket 
stenbunden och har hittills utnyttjats som åkermark.

Trakten är relativt fomlämningsrik. Söder om un
dersökningsområdet, i anslutning till Torrlösa by, 
finns ett flertal registrerade boplatsområden. Ca 300 
m västerut finns stensättningar och ett gravfält. 
Inom golfbaneområdet finns två registrerade bo
platsområden (RAÄ 124 och 125), belägna på två 
höjdryggar i områdets norra del och åtskilda av ett 
mindre, numera kulverterat vattendrag.

Vid en föregående besiktning av golfbaneområdet 
kunde konstateras att markarbeten påbörjats i områ
dets södra delar. Viss stenplockning hade också ut
förts i dess nordöstra del. Inga markarbeten hade 
dock vidtagits inom boplatsområdena.
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Undersökningen koncentrerades till de registre
rade boplatsområdena samt ett område beläget ome
delbart öster om dessa. Sammanlagt maskinavbana- 
des ca 2 267 löpmeter schakt. Undersökningen kom
binerades med ytplockning.

RAÄ 125 (undersökningsområde A) utgörs av ett 
ca 250 x 350 m stort område, beläget huvudsakligen 
på en flack höjdrygg. Området sluttar svagt mot syd
väst och norr. Dess sydöstra del utgörs av en nedan
för höjdryggen belägen flack avsats. Vid ytplock- 
ningen påträffades enstaka flintavslag. I sökschakten 
framkom ett trettiotal anläggningar, huvudsakligen 
i områdets mellersta, nordvästra och nordöstra delar. 
Inget daterande material påträffades.

RAÄ 124 (område B) ligger på en flack avsats av 
en sydsluttande moränrygg. Inom boplatsområdet 
finns två mindre, mot sydost utskjutande avsatser, åt
skilda av en mindre sänka. Inom det västra området 
framkom ett 15-tal anläggningar. Vid ytplockningen 
påträffades måttligt med flintavslag samt en skiv- 
skrapa. På den östra avsatsen fanns endast sparsamt 
med flintavslag i ytan. Inga anläggningar påträffades.

Undersökningsområde C utgörs av en svag syd
ostsluttning. Inga anläggningar eller lösfynd påträf
fades inom denna del av golfbaneområdet.

Fynd: Flinta, ytplockad. 
Datering: Sten-/bronsålder.

Trelleborg, kv Gröningen 4, fornlämning 19
RAÄ UV Syd 
Bengt Jacobsson

Arkeologiska för- och huvudundersökningar utfördes 
med anledning av planer att i etapper, under en fem
årsperiod, bebygga hela kvarteret med flerfamiljshus. 
En arkeologisk förundersökning genomfördes inom 
området för etapp 1 i december 1988. Härvid kon
staterades medeltida samt vikingatida bebyggelse
lämningar. De vikingatida lämningarna, som främst 
utgörs av spår efter en vikingatida ringborg, faller hu
vudsakligen inom området för etapp II.

Topografiskt sett utgör exploateringsområdet en 
del av en höjdplatå, belägen i den nordvästra delen 
av det medeltida stadsområdet, ca 200 m från den ur
sprungliga strandlinjen.

Huvudundersökning, etapp I, omfattade ett områ
de som fram till januari/februari 1989 till stora de
lar hade varit bemängt med fabriksbyggnader, till
höriga det sockerbruk som funnits inom kvarteret.

Fig 22. Rekonstruktionsforslag av vallen i vikingaborgen i kv Gröningen, Trelleborg. 1. Den första fa
sen har troligen tillkommit under tidig vikingatid. 2. Den andra fasen kan enligt l4C-dateringama troligen 
dateras till sen vikingatid.
Suggested reconstruction of the ramparts of the Viking fort in Gröningen block, Trelleborg. I. The first 
phase probably dates from the Early Viking Age. 2. According to radiocarbon dates, the second phase 
can probably be dated to the Late Viking Age.
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Detta hade resulterat i omfattande störningar, varför 
endast en mindre yta, i den sydöstra delen, valdes för 
huvudundersökning.

Här påträffades förutom ett fåtal vikingatida an
läggningar även en stensatt brunn, nedgrävda tunnor 
samt avfallsgropar från högmedeltid/nyare tid. Brun
nen samt de två anläggningarna med nedgrävda tun
nor tolkades alla som färskvattenbrunnar och kunde 
dateras till 1500-1600-tal. Dessa samt flertalet and
ra anläggningar bör ha haft nära anknytning till en 
samtida bebyggelse. Några spår efter byggnader 
fanns dock inte inom undersökningsområdet.

Fynd: Bämstenspärla, keramik, djurben, flinta, trä
kol (vikingatid), 2 mynt, pärla, keramik, benredskap, 
jämredskap, spikar, laggade tunnor, träfat, bearbe
tade trädetaljer (medeltid/nyare tid).
Datering: Vikingatid/högmedeltid/nyare tid.

Förundersökning, etapp II, berörde kvarterets sydöst
ra del. Här konstaterades spår efter en vikingatida 
ringborg. Borgområdet som varit omgivet av en cir
kelrund, palissadklädd vall, har haft en yttre diame
ter av ca 125 m. Vallens bredd uppskattades till 12-14 
m. Inne på borgområdet förekom rikligt med stolphål 
samt enstaka härdar från vikingatid, men även yngre 
nedgrävningar från medeltid och nyare tid.

Den ursprungliga topografin inom området tyder 
på att borgen legat på en flack höjdplatå. Åt söder

har borgen skurits av från strandområdet av två grun
da vallgravar åtskilda av en mindre vall.

Åt både väster och sydost har våtmarksområden 
funnits bakom strandvallen.

Fyndmaterialet från förundersökningen är tämli
gen magert, men pekar på en datering till vikingatid. 
l4C-analyser från kolhorisonter nära botten i en av 
vallgravarna har givit dateringar till 980 e.Kr. samt 
975 e.Kr. (kalibrerade värden).

Likheter med de av Harald Blåtand, omkring år 
980 e.Kr., uppförda ringborgarna i Danmark är slå
ende, men inte säkert fastställda.

Omkring en tredjedel av borgens yta faller inom 
det planerade exploateringsområdet och kommer att 
bli föremål för undersökning.

Fynd: Keramik, jämföremål, djurben, träkol. 
Datering: Vikingatid/ medeltid.

Huvudundersökning, etapp II A, omfattade ringbor
gens nordvästra delar. Med ledning av hittills un
dersökta delar kan borgens yttre diameter beräknas 
till 122 m. Vid tidigare undersökningar konstatera
des att borgen begränsats av vallgravar åt söder. Nu 
påträffades en 4-5 m bred vallgrav åt norr.

De närmaste parallellerna till borgen får sökas på 
danskt område, där cirkulära ringborgar, så kallade 
”Trelleborgar”, uppföres vid tiden för fas 4. Den ytt
re likheten med dessa borgar är påfallande, men kla-

Fig 23. Lerkärl från en av vallgravarna åt söder. Kärlet, som härrör från sent 900-tal, har troligen impor
terats från slaviskt område. Kv Gröningen, Trelleborg.
Pottery vessel from one of the southern moats. The vessel dates from the late 10th century and it was pro
bably imported from the Slavonic area. Groningen block, Trelleborg.
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ra olikheter framträder i borgområdets disposition. 
Den strängt reglerade bebyggelse som förekommer 
i de ”klassiska trelleborgama” saknas helt i den på
träffade borgen.

På borgområdet, men även under och utanför 
ringvallen, påträffades rikligt med boplatslämning
ar från skilda tider. Fem olika verksamhetsfaser kun
de urskiljas:

Fas 1: Neolitikum. Enstaka gropar.
Fas 2: Yngre bronsålder. Gropar, långhus samt två 

brandgravar.
Fas 3: Vendeltid/äldre vikingatid. Gropar stolphål, 

härdar, långhus samt fem grophus.
Fas 4: Yngre vikingatid. Ringborg med palissad, 

jordvall och vallgravar.
Fas 5: Medeltid. Gropar, stolphål samt två hus.
Undersökningen kommer att återupptas våren

1990.

Fynd: Mynt pärlor, bronssvärd, bronsspänne, glas
skärvor, keramik, jäm- och benföremål, sländtrissor, 
vävtyngder, djurben, brända ben, flinta, slipstens
fragment, brynen, slagg och träkol.
Datering: Neolitikum-medeltid.

Förundersökning, etapp III och IV. Undersöknings
området ligger i kvarterets västra och nordvästra de
lar, väster om ringborgen som påträffats vid under
sökning inom etapp II. Grundtopografiska förhål
landen antyder att delar av etapp III under förhisto
risk tid och medeltid avgränsats av vattendrag och 
våtmarker.

Enligt äldre uppgifter har skelettfynd gjorts i V 
Vallgatan omedelbart väster om området för etapp 
III. Möjlighet fanns således att gravar kunde påträf
fas inom undersökningsområdet.

Vid förundersökningen grävdes 18 sökschakt med 
en sammanlagd längd av 650 m. Sentida nedgräv- 
ningar, rännor, kabelschakt och grundmurar förekom 
i stor mängd, men vikingatida/medeltida gravar el
ler boplatslämningar påträffades ej.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Thelleborg, kv Myran 7, 8,13,14, fornlämning 19
RAÄ UV Syd 
Stefan Kr ii g

En förundersökning föranleddes av planerad bygg
nation. Undersökningsområdet var beläget längst åt 
öster i det medeltida stadsområdet. Kvarterets nor
ra del gränsar mot Nygatan och kvarterets södra 
gräns utgörs av Östergatan.

Under 1900-talet har vid två tillfällen skelettgra
var eller spridda skelettrester påträffats längre åt väs
ter inom kvarteret.

Tre provschakt med en sammanlagd längd av 63 
m grävdes med maskin för att konstatera kulturla- 
gertjocklek och karaktär inom området.

Den ursprungliga markytan steg kraftigt, från 
+ 1,80 m.ö.h. vid den sänka som utgjorde kvarterets 
norra del, till ca +2,90 m.ö.h. i söder.

Provschakt 1 bestod av två kompakta lerlager. 
Några få keramikskärvor av 1700-1800-talstyp på
träffades.

I provschakt 2 och 3 påträffades under fyndtomma 
lerlager, ett tunt avsatt kulturlager, som vilade direkt 
på steril botten. Ett fåtal fynd av keramikskärvor gör 
att lagret grovt kan dateras till 1200-1300-tal.

I den södra delen av schakt 2 påträffades dessut
om en stengrund, som följde tomtgränsen mellan 
kvarteret Myran 7 och 14. Anläggningen kan fynd
mässigt dateras till 1800-tal. För övrigt kunde inga 
spår av bebyggelse konstateras.

Fynd: Keramik (yngre svartgods, äldre och yngre 
rödgods), porslin.
Datering: 1200-1300-talen, 1700-1800-talen.

Trelleborg, Svenstorpsgatan (del av), fornlämning 
19
RAÄ UV Syd 
Bengt Jacobsson

En förundersökning föranleddes av ombyggnad av 
den östra delen av Svenstorpsgatan, där en nedfart till 
ett underjordiskt garage i kvarteret Katten skulle byg
gas. Vendel-/vikingatida boplatslämningar samt me
deltida bebyggelselämningar har påträffats i angrän
sande kvarter omedelbart norr och söder om Svens
torpsgatan. Dessutom pågår undersökningen av en 
vikingatida ringborg i kvarteret Gröningen norr om 
Svenstorpsgatan. Den södra delen av vallen till den
na borg bedömdes skära över Svenstorpsgatan.

Inom undersökningsytan förekom störningar i 
form av två rörschakt för vatten, gas och avlopp.

Två härdar, tre stolphål samt rester av en syll- 
stensrad påträffades. Den senare troligen från me
deltid, de övriga från vendel-/vikingatid.

Lagerdjupet uppgick till ca 0,8 m varav huvud
parten utgjordes av omrörda och sentida lager.

Några rester av vallfyllningen tillhörig ringborgen 
fanns inte bevarade.

Fynd: Keramik, djurben och träkol.
Datering: Vendeltid/vikingatid samt troligen medeltid.

Trelleborg, kv Västerbro (Borgmans), fornläm
ning 19
RAÄ UV Syd 
Stefan Kriig

En förundersökning föranleddes av planerad bygg
nation. Undersökningsområdet var beläget i den 
västra delen av Trelleborgs medeltida stadsområde. 
Den medeltida bebyggelsen avgränsades åt väster av 
ett numera helt kulverterat vattendrag (Kattebäck), 
som löpte i gränsen mellan Västra Forstadskvarteret
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och kvarteret Västerbro. Ännu på 1800-talet hade 
vattendraget en bredd av ca 30 m. Omkring 20 m 
nordost om kvarteret Västerbro haren bro, som gått 
över Kattebäcken, påträffats i Västergatan.

Fyra öst-västliga samt ett nord-sydligt prov
schakt grävdes med maskin, för att konstatera kul- 
turlagertjocklek och karaktär inom området.

Kvarterets ursprungliga markyta steg kraftigt, 
från ca -0,8 m.ö.h. vid den vattensjuka sänkan i sö
der till +0,5 m.ö.h. i norr.

Kattebäcken har på sin väg ut mot havet bildat en 
större ”lagun” inom kvarteret Västerbro. Hela om
rådet var, med undantag av den allra nordligaste de
len (schakt 4), täckt av ett tjockt vattenavsatt avfalls- 
lager varvat med havssand.

Fem bordplankor tillhörande en mindre klink- 
byggd båt (A2) samt keramik av 1300-1400-talstyp 
påträffades i lagret. I områdets norra del fanns ett tju
gotal ekstolpar (Al) nerslagna i bottensanden. An
läggningen kan möjligen vara rester av ett fast fis
keredskap. Ett kulturlager, som grovt daterades till 
1300-talet, följde "lagunens" norra strandlinje 
(schakt 4 samt norra delen av schakt 5).

”Lagunen” har som resultat av avskrädestippning 
successivt förvandlats till ett större sammanhängan
de sankt område och först på 1700-1800-talet eta
blerades bebyggelsen i kvarteret.

Fynd: Keramik (yngre svartgods, äldre och yngre 
rödgods, stengods), islägg.
Datering: 1300-1400-talen.

Uppåkra, Stora Uppåkra 3:17, fornlämning 5:5
RAÄ UV Syd
Inger Torstensdotter Ahlin

En förundersökning utfördes med anledning av pla
ner på att uppföra en maskinhall. Det undersökta 
området ligger på en mindre platå, inom RAÄ 5:5, 
Stora Uppåkra bytomt. Strax söder om bytomten lig
ger den så kallade Uppåkraboplatsen, en stor boplats 
med omfattande kulturlager från järnåldern.

Med traktorgrävare avbanades matjorden i fyra 
provschakt inom undersökningsområdet. De läm
ningar som framkom utgjordes av sentida bebyg
gelserester i form av ett tunt brandlager som innehöll 
bränd lera och träkol.

Fynd: Sentida keramik, djurben, fragm. av kritpipa. 
Datering: 1600-1700-talen.

Vä sn, Vä 1:1, fornlämning 72
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

Dagvatten från kyrkan i Vä leds till nergrävda sten
kistor. Dessa har efter hand slammat igen, varför de 
måste bytas ut. Arbetena utfördes under antikvarisk 
kontroll.

På fyra ställen grävdes de gamla stenkistorna bort. 
Hål till nya kistor grävdes djupare och större än ti
digare. Sammanlagt grävdes ca 6 m2 till ett djup av 
0,8-1,5 m.

De bortgrävda massorna innehåller människoben, 
tegel, kalkbruk m.m. Ingenstans påträffades orörda 
gravar eller murrester.

Fynd:-
Datering: Medeltid, nyare tid.

Vä sn, Vä 16:1, 116:1, 117:1, fornlämning 72,
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

En förundersökning utfördes på grund av planerad 
husbyggnation. Två stycken 8 m långa schakt gräv
des. I det västra schaktet kom steril botten ca 0,6 m 
ner. Inga kulturlager kunde konstateras, men några 
sotiga fläckar registrerades i steril botten. I det öst
ra schaktet kom steril botten ca 1 m djupt. Delar av 
schaktet innehöll omrörda massor, medan det inom 
ett centralt område fanns bevarade kulturlager. Des
sa hade som mest en mäktighet av ca 0,3 m och in
nehöll bl.a. keramik av förhistorisk typ.

De fynd och lämningar som framkom visar att en 
arkeologisk undersökning är nödvändig innan om
rådet exploateras.

Fynd: Keramik.
Datering: Järnålder.

Västra Alstads sn, Lilla Alstad 6:39 m.fl., fornläm- 
ningarna 1,13
RAÄ UV Syd 
Margareta Olsson

En arkeologisk utredning utfördes med anledning av 
anläggande av golfbana. Golfbaneområdet är belä
get i det backlandskap som avgränsar Söderslätt mot 
norr. Topografin är starkt kuperad med markerade 
höjdryggar och kraftiga sluttningar. Inom området 
finns ett tiotal vattenfyllda dödishålor. Undergrun
den utgörs huvudsakligen av lera. Marken har hittills 
utnyttjats som åkermark.

Trakten är relativt fomlämningsrik, främst sten- 
åldersboplatser men även högar finns registrerade. 
Inom golfbaneområdet ligger fyra registrerade fom- 
lämningar, samtliga belägna i områdets sydöstra del. 
RAÄ 1 och 13 är stenåldersboplatser, RAÄ 21 och 
23 är jordvallar, sannolikt gårds- eller åkergränser 
från sen historisk tid.

Undersökningen föregicks av en specialinvente
ring. Främst med ledning av topografin, samt i viss 
mån ytplockade fynd, utvaldes 16 områden, utöver 
de registrerade boplatsområdena, för vidare under
sökning (A-P). Sammanlagt maskinavbanades 
4 930 löpmeter schakt. Undersökningen kombinera
des med ytplockning.
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RAÄ 1 utgörs av ett ca 50 x 200 m stort boplats
område, beläget på nordostsluttningen av en mind
re höjdrygg i golfbaneområdets södra del. Inom bo
platsområdet har ett flertal flintföremål påträffats. 
Dessa daterar boplatsen till yngre stenåldern. Bo
platsens utsträckning och karaktär kunde vid under
sökningstillfället ej närmare bestämmas, bl.a. på 
grund av växande gröda.

RAÄ 13, registrerad som stenåldersboplats med 
okänd utsträckning, hänför sig till en av C A Althin 
registrerad boplats. Inom det för boplatsen ungefär
ligen angivna området (K) drogs ett flertal sök- 
schakt. Områdets södra del utgörs av ett mot an
gränsande vattenhål utskjutande tämligen flackt par
ti. I nordväst finns en kraftig, mindre höjdrygg med 
ett begränsat flackt krönparti. Sammanlagt påträffa
des ett tiotal spridda anläggningar, främst härdrester.

Vid undersökningsområde A, beläget på en mind
re, mot söder utskjutande tämligen flack avsats, på
träffades ett tiotal härdar samt en 2 x 4,5 m stor grop. 
Härdarna var i viss mån skadade av odling. I gropen 
påträffades keramik, daterad til! yngre järnåldern.

Vid undersökningsområde B framkom en större 
grop, belägen i västsluttningen mot intilliggande 
dödishåla. Inga övriga anläggningar fanns i anslu
tande schakt.

Inom områdena I, J och O påträffades en härdrest 
samt i område J även en mindre grop. Områdena I 
och J utgörs av relativt flacka partier i omedelbar an
slutning till dödishålor. Område O består av en 
mindre skarpt avgränsad höjdrygg i golfbaneområ
dets nordöstra del.

Inom övriga undersökningsområden påträffades 
inga anläggningar. Områdena närmast dödishåloma 
utgjordes huvudsakligen av fyllnadsmassor.

Fynd: Keramik, flinta.
Datering: Yngre stenålder, yngre järnålder.

Västra Ingelstads sn, Hötofta 3:4, fornlämningar- 
na 6, 7
RAÄ UV Syd
Inger Torstensdotter Ahlin

En förundersökning utfördes med anledning av pla
ner att anlägga en golfbana inom området. Terräng
en är lätt kuperad med en nivåskillnad på omkring 
lim. Undergrunden är mycket varierande med in
slag av lera, mo, sand och grus. Flera våtmarker, var
av en del med öppet vatten, finns inom området.

Delar av ytan har tidigare utnyttjats för grustäkt och 
i samband med detta arbete undersöktes RAÄ 7, en
ligt muntlig uppgift från förre markägaren. Uppgifter 
om att RAÄ 7 var undersökt och borttagen fanns ty
värr ej registrerade i Riksantikvarieämbetets arkiv, 
varför undersökningsområde II förlädes dit. 293 löp
meter provschakt avbanades, med magert resultat.

Vid undersökningen av område III avbanades 
568 löpmeter provschakt. Här framkom i nedre de
len av en sydostsluttning, på gränsen till ett våt

marksområde, ett svart sotigt kulturlager i vilket det 
förekom rikligt med flintavslag, träkol och skör
bränd sten. Flintmaterialet bär en senneolitisk prä
gel. I anslutning till kulturlagret förekom ännu ett la
ger vilket tolkas som ett från de högre partierna ned- 
eroderat lager. Många av de boplatsrester som legat 
högre upp i sluttningen har blivit hårt åtgångna av 
odling.

På område IV avbanades matjorden på en sträcka 
av 715 m. Även inom detta område, som ligger i en 
svag sydsluttning, dokumenterades boplatsrester i 
form av kulturlager och anläggningar, såsom stolp- 
hål, gropar och härdar. Fyndmaterialet utgjordes av 
flinta, keramik och träkol. Sannolik datering var 
stenålder.

Inom område I ligger RAÄ 6. På denna yta avba
nades 629 löpmeter provschakt, varvid boplatsläm
ningar konstaterades. Dessa utgjordes av kulturlager 
samt ett mindre antal anläggningar. Fynden bestod 
av flinta och keramik. Även detta område kan med 
största sannolikhet dateras till stenålder.

Fynd: Flinta, keramik, träkol.
Datering: Stenålder.

Västra Karups sn, Karstorp 1:2,1:6, fornlämning 
554
Kristianstads läns museum 
Gunilla Roos

En förundersökning, i form av schaktningsövervak- 
ning, utfördes i samband med schaktning för ny
byggnation av två bostadshus i byn Karstorp.

Den ena tomten är belägen inom den äldsta (1827) 
kända utsträckningen av bykärnan och den andra 
tomten ligger strax utanför. Dessutom finns flera 
bronsåldershögar samt fossil åkermark i närheten. 
Området är högt beläget på ÖSÖ-sluttningen av Hal
landsåsen.

Schaktningama, 17 x 16 m respektive 17 x 15 m, 
utfördes med grävmaskin. Inga konstruktioner eller 
färgningar påträffades. Fynden utgjordes endast av 
några tegelskärvor, som påträffades vid schaktning- 
en för bostadshuset inom bykärnan.

Fynd: Tegel.
Datering: Nyare tid.

Västra Karups sn, Kyrkogården 1:1
Kristianstads läns museum 
Bertil Hel ge sson

I samband med invändig putslagning av kyrkan do
kumenterades äldre murverk. Västra Karups kyrka 
uppfördes under medeltiden och har sedan dess ge
nomgått diverse förändringar. Sålunda är långhuset 
förlängt åt både öster och väster. Längst i öster finns 
en halvrund sakristia, i söder en nykyrka och i väs
ter ett i senare tid uppfört tom.
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Fig 24. Keramik med avtryck av säderskom, troligen från mellanneolitikum. Hötofta, V Ingelstads sn. 
Teckning Monica Centerwall.
Potsherd with impression of cereal grain, probably from the Middle Neolithic.

Vid undersökningstillfället var putsen nerknack- 
ad inom ett par större och ett flertal mindre partier 
och här gjordes bl.a. följande iakttagelser:

Det ursprungliga långhusets inre nordöstra höm 
kunde konstateras, genom en förtagning, och visade 
att murtjockleken är ca 1,3 m. Strax väster om för
tagningen fanns en liten nisch, ca 1,5 m över nuva
rande golvnivå, som var igensatt med tre tegelstenar.

Nordväggens nuvarande sex fönster är sentida. På 
tre av dessa har smygen gjorts mindre.

Strax ovanför den urspmngliga nordportalen finns 
ett igensatt, tegelomfattat fönster av samma typ och 
storlek som de nuvarande.

På två ställen på nordväggen iakttogs långhusets 
ursprungliga höjd - ca 6,6 m över befintlig golvnivå.

Tidigare valvslagning kan spåras i långhusets 
östvägg. En igensatt portal, ett igensatt halvrunt 
fönster och ett igensatt rektangulärt fönster visar att 
långhusets östparti genomgått flera förändringar.

Fynd: - 
Datering: -

Västra Sönnarslövs sn, Hör 2:33
Kristianstads läns museum 
Tyra Ericson Borggren

En undersökning utfördes med anledning av ut
vidgning av grustäkt. Hör 2:33 är beläget på en grus
ås som successivt tas i anspråk för grustäkt.Det nu 
undersökta området ligger omedelbart sydost om ett 
område där museet 1988 undersökte förhistoriska 
boplatslämningar.

Matjorden var avschaktad och det aktuella områ
det ytbesiktigat innan den egentliga undersökning
en företogs. Tolv härdar dokumenterades och un
dersöktes.

Lösfynd i form av flinta och keramik tillvara
togs.

Det topografiska läget talar för att boplatsläm- 
ningama fortsätter åt norr, öster och söder.

Fynd: Slagen flinta, keramik (allmän förhistorisk
typ).
Datering: Förhistorisk tid.
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Ystad, kv Adolf, fornlämning 50
RAÄ UV Syd 
Stefan Kriig

En besiktning utfördes med anledning av en tid
ningsartikel angående nybyggnation inom kvarteret 
Adolf, som ligger i den östra delen av den medelti
da staden.

S:t Nicolai kyrka eller kapell har genom skriftli
ga källor och arkeologiska observationer lokaliserats 
till kvarteret. Vid ett flertal schaktningar har mur
rester och skelett gravar påträffats.

I kvarterets östra del, inom ett tidigare bebyggt 
och urschaktat område, byggs ett nytt socialkontor. 
Vid besiktningen framkom emellertid att ett ca 20 m 
långt och 2 m brett parti med orörda kulturlager hade 
bortschaktats vid uppförandet av byggnadens väst
ra del.

Fynd: Keramik (yngre rödgods), slagg.
Datering: 1200-1600-talen.

Ystad, kv Hedvig 16, fornlämning 50
RAÄ UV Syd 
Stefan Kriig

I samband med tidigare planer på byggnation inom 
fastigheten utfördes år 1984 en arkeologisk förunder
sökning. Medeltida bebyggelselämningar inom den 
aktuella exploateringsytan konstaterades. Då de nu 
planerade byggnadernas placering avvek från de tidi
gare förundersökta ytoma, genomfördes en komplet
terande förundersökning. Denna ledde till arkeolo
giska undersökningar i två etapper, omfattande 2 x 
120 m2.

Fastigheten är belägen inom Ystads medeltida 
stadsområde och ca 100 m söder om Mari akyrkan. 
Tidigare arkeologiska observationer har visat att 
kvarterets södra del låg nära strandlinjen till den 
havsvik som under tidig medeltid trängde långt in i 
den nuvarande stadskärnan.

Vid förundersökningen upptogs ett 10 m långt och
l, 4 m brett öst-västligt schakt från nuvarande mark
nivå, ca +4,7 m.ö.h. ned till steril botten på ca +2,60
m. ö.h. Tre bebyggelsehorisonter eller skeden kunde 
konstateras. I det äldsta påträffades en lerbotten (se 
nedan). Ca 0,3 m ovan steril botten, i schaktets väst
ra del, påträffades en sylisten samt golv-/väggrester 
bestående av bränd lera. Det yngsta skedet utgjordes 
av en stenlagd gårdsplan som låg 1,2-1,4 m under 
nuvarande marknivå. Stenläggningen sträckte sig 
över större delen av schaktet och kan fyndmässigt 
dateras till 1600-talet.

Vid de följande undersökningarna kunde två be
byggelsehorisonter eller skeden konstateras.

I det äldsta skedet påträffades sammanlagt ett 
femtontal lerbottnar - trågliknande gropar som di
rekt kan knytas till det tidigmedeltida sillfisket. 
Lerbottnama låg i ett stråk parallellt med den äldsta 
strandlinjen. De mnda och rektangulära groparna var

klädda med ett några centimeter tjockt lager lera. 
Lerbottnama var nedgrävda i det sterila bottengru
set och överlagrade delvis varandra. Storleken varie
rade från ca 1,5 m upp till 4 m och med ett djup på 
0,2-0,5 m. I den största, ca 12 m2, påträffades ett tunt 
lager av multnad fisk. Lerbottnama har efter använ
dandet fyllts igen med sand och grus. Därefter har 
området legat öde en längre tid och täckts av ett fler
tal flygsandslager. De i fyllnadsmassorna påträffade 
fynden daterar anläggningarna till 1100—1200-tal.

Fömtom fynd av bottnar till två förmodade kupol- 
ugnar samt enstaka stolphål, kunde ingen bebyggelse 
relateras till den verksamhet som bedrivits på platsen.

I det yngsta skedet, som inleddes under 1500-ta- 
let, framkom fragmentariska eftermedeltida läm
ningar i form av golv och ugnsrester. Vidare påträf
fades en stenlagd gårdsplan med två nord-sydliga 
vattenrännor. Stenläggningen var vällagd och hade 
delvis mönstring i form av större stenar. Vid an
läggningens södra del fanns ett antal större stenar 
som möjligen kunde vara syllstenar till en byggnad. 
Anläggningarna kan fyndmässigt dateras till 
1500-1600-tal.

Undersökningarna visade att området utnyttjats 
intensivt, i samband med sillfiske, under 1100- och 
1200-talen. Först under 1500-talet tycks bebyggel
se ha etablerats i kvarteret.

Fynd: Keramik (äldre och yngre svartgods, äldre och 
yngre rödgods, stengods), bry nen, kam, knivskaft, 
jämföremål, glas.
Datering: 1100-1600-talen.

Ystad, Lilla Strandgatan, fornlämning 50
RAÄ UV Syd 
Stefan Kriig

Med anledning av ledningsdragning för fjärrvärme 
inom den medeltida stadskärnan utfördes en förun
dersökning. Fjärrvärmeledningen skulle anslutas till 
en byggnad i kvarteret Hedvig 16.1 kvarteret har ti
digare påträffats bebyggelselämningar från 1100-ta- 
let och framåt.

Då schaktningsdjupet uppgick till ca 0,5 m be
rördes endast recenta fyllnadsmassor.

Fynd: - 
Datering: -

Ystad, Tobaksgatan, fornlämning 50
RAÄ UV Syd 
Bengt Söderberg

En förundersökning utfördes i samband med schakt- 
ningsarbeten för VA-installationer på Tobaksgatan, 
i den medeltida stadens östra utkant. Tobaksgatan 
gränsar i söder mot kvarteret Ziska, där en större ar
keologisk undersökning ägde rum 1986. Då doku
menterades bl.a. lämningar, efter fiskeaktiviteter
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under 1200-1300-talen, bestående av bodar och 
lerbottnar.

Arbetet utfördes i omgångar, då det upp till 3 m 
djupa schaktet återfylldes efter hand. Tre profiler ri
tades parallellt med kvarteret Ziska. En fjärde till
kom när schaktet vänt av mot Piparegränden i norr.

Stratigrafin var genomgående likartad. På steril 
bottensand framkom, ca +2 m.ö.h., ett upp till 30 cm 
tjockt lager i vilket sammanlagt tre lerbottnar ob
serverades. Fynd av lerklining antyder förekomsten 
av byggnader.

Ett upp till 0,5 m tjockt sandlager följde sedan. 
Ovan detta vidtog mer komprimerade lager, där 
rester av bebyggelse framkom på två platser, och 
fragmentariska stenläggningar i ytterligare två fall.

Resultaten stämmer väl med erfarenheterna från 
kvarteret Ziska. Efter fiskeaktiviteter på stranden un
der 1200-1300-talen, ligger platsen öde under en pe
riod. Från 1300-1400-talen och fram till 
1600-1700-talen, då platsen åter överges, förekom
mer spridd bebyggelse.

Fynd: Keramik (äldre rödgods, stengods, yngre röd
gods).
Datering: 1200-1600-tal.

Ahus sn, kv Bryggaren 26, Rönnovvsgården, forn- 
lämning 23
Kristianstads läns museum 
Tyra Ericson

En antikvarisk kontroll utfördes med anledning av 
utvidgning av befintlig byggnad.

Inom ett 2,5 x 6,5 m stort område i anslutning till 
befintlig byggnad schaktades matjorden av. Därun
der påträffades omrörda massor och steril sand. Inga 
fynd eller konstruktioner som motiverade en arkeo
logisk undersökning framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Ahus sn, kv Carl XI 5, fornlämning 23
Kristianstads läns museum 
Bertil Hel ge sson

En antikvarisk kontroll föranleddes av anläggandet 
av en utvändig källartrappa. När antikvarisk perso
nal kom till platsen var jorden bortschaktad till ett 
djup av ca 2 in inom ett ca 10 ur stort område. 
Schaktväggarna rensades och dokumenterades. 
Dessutom grävdes prov gropar ned till steril botten.

Hela det utschaktade området visade sig vara stört 
i sen tid. Inga medeltida lager kunde konstateras. I 
de omrörda massorna tillvaratogs en del medeltida 
keramik.

Fynd: Yngre svartgods, äldre rödgods.
Datering: Medeltid, senare tid.

Ähus sn, stg 323, fornlämning 23
Kristianstads läns museum 
Tyra Ericson

En förundersökning och en undersökning utfördes 
på grund av nybyggnation av hus.

Vid förundersökningen maskingrävdes två schakt, 
1 m breda och 2 m djupa. Därvid konstaterades att 
hela den sydvästra delen av tomten saknade medel
tida lager. Detta kan förmodas bero på det strandnä
ra läget.

Vid undersökningen upptogs två schakt, om 18 
respektive 102 m2, på de platser som berörs av bygg
nationen. Inom den västra delen av tomten påträffa
des kulturlager fläckvis inom sammanlagt 18 m2. 
Kulturlagret var ca 0,1 m tjockt och bestod av hu- 
mös, något sotig sand med spridda djurben. I det 
södra schaktet (schakt II) påträffades även en bit ke
ramik.

Fynd: En bit keramik, yngre svartgods, spridda 
djurben.
Datering: Medeltid.

Ahus, kv Vesslan 5, fornlämning 23
Kristianstads läns museum 
Lars Salminen

En undersökning utfördes med anledning av ny
byggnation av enfamiljshus, inom Åhus medeltida 
stadskärna.

Huvudbyggnaden kommer till största delen att 
läggas på en äldre, källarförsedd grund. Den under
sökta ytan inskränkte sig därför till ca 5 x 2 m, där 
matjord och påförda massor från nyare tid schakta
des bort. Under dessa, på ett djup av 1,40-1,50 m, 
påträffades och undersöktes ett 0,15-0,40 m tjockt 
kulturlager. Under delar av kulturlagret fanns ett 
0,10-0,15 m tjockt, fyndtomt lager av mörk, humös 
sand. Detta tolkades som en fossil växthorisont, tro
ligen stenålder. Med hänsyn till resultaten och att 
kvarteret ligger inom fast fornlämning är det ange
läget att även det projekterade gårdshusets byggna
tion föregås av en arkeologisk undersökning.

Fynd: Lerklining, djurben av nöt, gris och fisk. 
Datering: -

Ahus sn, Transval 42:84
Kristianstads läns museum 
Eva-Maria Blixt, Tyra Ericsson

Ett antal undersökningar har utförts med anledning 
av planerad husbyggnation (etapp I och del av 
etapp II), samt vägbygge och VA-ledningsdrag- 
ning.

Fastigheten är belägen på en sandig platå invid 
Helgeån, ca 2 km uppströms Åhus. Sedan 1981 har 
Lunds Universitets Historiska Museum företagit ut
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grävningar inom Transval 42:84 och angränsande 
ägor. Utgrävningsobjekt har främst varit en tidig- 
vikingatida boplats, men även fynd från stenålder 
(företrädesvis gropkeramisk kultur) och äldre järn
ålder har gjorts. Exploateringen av Transval 42:84 
sker, som antytts, i etapper.

Inför husbyggnation, etapp I, avbanades matjord 
och påförda lager på en ca 100 x 100 m stor yta, samt 
från en mindre yta nordväst om denna. Nedgrävda 
i den sterila sanden påträffades 906 anläggningar, 
vilka dokumenterades och undersöktes. Endast ca 
250 m2 kulturlager fanns bevarat. Detta grävdes i ru
tor om 3 x 3 m och sållades. Kulturlagrets tjocklek 
var endast 0,02-0,05 m.

Flertalet av anläggningarna var stolphål. Tre 
kompletta långhus, ca 5 x 10 m stora, framkom. En 
närmare granskning av ritningsmaterialet torde 
resultera i ytterligare långhus. Vidare påträffades 
elva grophus. Större delen av fyndmaterialet från 
etapp I härrör från dessa.

På den del av etapp II som undersöktes 1989 av
banades matjord och påförda lager på en 123 x 58 m 
stor yta. Nedgrävda i den sterila sanden påträffades 
762 anläggningar, vilka dokumenterades och under
söktes.

Flertalet av anläggningarna var stolphål. Av des
sa kan 21 konstateras ha ingått i ett ca 4,5 x 7 m stort 
hus. Vidare framkom fjorton grophus. Större delen 
av fyndmaterialet från etapp II härrör från dessa.

Inför vägbygget och VA-ledningsdragningen un
dersöktes ca 1 000 respektive 860 m2 i de norra de
larna av boplatsområdet. Matjorden schaktades av 
och de anläggningar som avtecknade sig mot den 
sterila sanden dokumenterades och undersöktes.

Vid vägbygget påträffades, nedgrävda i den ste
rila sanden, fjorton härdar, åtta stolphål och en grop. 
De fåtaliga fynden ger ingen närmare datering av 
anläggningarna.

Vid VA-ledningen antyder fynden i det påträffa
de grophuset, och i viss mån i de 21 stolphålen, de 
tre härdarna, de fem boplatsgropama och i den 45 
m2 stora kulturlagerresten, varav endast 18 m2 gräv
des, en datering till tidig vikingatid.

Fynd: Etapp I: keramik (bl.a. vendiskt svartgods), 
vävtyngder, sländtrissor, djurben, hornföremål 
(kammar och spelpjäser), glaspärlor, bämstenspär- 
lor, bronssmycken (bl.a. spännbuckla), jämföremål 
(nitar, knivar, bågfil m.m.), brynen, flinta, hant- 
verksavfall (hom, bärnsten och metall), gjutformar 
m.m. Etapp II: keramik, vävtyngder, sländtrissor, 
djurben, homföremål, glaspärlor, hänge av rovdjurs- 
tand, bärnstensföremål (bl.a. ett yxformat hänge), 
jämföremål, brända sädeskorn och nötskal, hant- 
verksavfall m.m. Vägbygget: djurben, flinta, kera
mik av förhistorisk typ. VA-ledningen: djurben, ke
ramik, jäm.
Datering: Etapp I - sten- eller bronsålder, vikinga
tid. Etapp II - vikingatid. Vägbygge - förhistorisk 
tid. VA-ledning - vikingatid.

Österslövs sn, Hastad 76:1
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

En förundersökning föranleddes av husbyggnation. 
Trakten kring Österslöv är rik på fomlämningar och 
många fynd har gjorts.

Sammanlagt grävdes fem schakt om en samman
lagd längd av 536 m och en bredd av 1,6 m. Under 
0,2-0,5 m matjord kom steril botten, bestående av 
grus, sand, silt eller lera. I schakten registrerades två 
härdar och ett stolphål.

De konstruktioner som framkom motiverar en vi
dare undersökning innan området exploateras.

Fynd: Keramik, bränt ben.
Datering: Förhistorisk tid.

Österslövs sn, Österslöv 25:1
Kristianstads läns museum 
Sofia Andersson

En arkeologisk slutundersökning utfördes på grund 
av husbyggnation.

Inom en yta av 3 390 m2, ca 65 x 50 m, avschak
tades matjorden. Steril botten låg 0,3-0,6 m ned och 
bestod av sand, grus och silt. I schaktet registrerades 
två, möjligen tre, umegravar, fyra boplatsgropar, sex 
härdar, sju stolphål och ett avsatt kulturlager. Kul
turlagret var ca 0,15 m tjockt.

De två umegravama av bronsålderstyp var fyllda 
med en stor mängd brända ben. Den vid förunder
sökningen förmodade urnegraven visade sig inte in
nehålla några brända ben.

Fynd: Förhistorisk och sentida keramik, brända och 
obrända ben, slagg och flintavslag.
Datering: Förhistorisk tid, nyare tid.

Ö Ljungby sn, Mölletofta 1:11, fornlämning 26
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

Med anledning av planerad industribyggnation ut
fördes en förundersökning. Man ville konstatera om 
de redan registrerade lämningarna var fomlämning
ar. Dels undersöktes två synliga lämningar, dels fö
retogs matjordsavbaning mellan lämningarna.

Av de synliga lämningarna undersöktes en stor 
flat och en mindre, mera toppig. Endast halva an
läggningarna grävdes. Den större är 6,5 m i diame
ter, 0,3 m hög och har väl markerad kantkedja. I fyll
ningen, som består av packad sten och jord, hittades 
bl.a. botten till ett lerkärl, ett bryne och flintspån. 
Dessutom fanns en keramikkoncentration (ca 500 g) 
centralt i lämningen. Den mindre lämningen mäter 
4 m i diameter och är 0,35 m hög. Den har väl mar
kerad kantkedja och en fyllning som består av pack
ad sten och jord. Den mindre anläggningen var fynd-
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tom, men konstruktionsdetaljer visar att det rör sig 
om en grav.

Vid matjordsavbaningen grävdes 240 löpmeter 
med en bredd av 1,2 m. Härvid registrerades nio stäl
len med konstruktioner och fynd. Nämnas kan en 
härd och fem områden med kulturfärgad jord. Inga 
konstruktioner undersöktes. Bland fynden kan näm
nas keramik och jämslagg. Konstruktioner och fynd 
koncentrerar sig till undersökningsområdets syd
västra del och får tolkas som ett boplatsområde.

Inom provundersökningen inventerades fornläm- 
ningsområdet och dess omgivningar. Det finns 83 
runda/rundade och två ovala konstruktioner synliga 
inom området. En tredje oval anläggning ligger tro
ligen under odlingssten på åkem åt söder. Topogra
fiskt sett bör gravfältet ha sträckt sig 75-125 m åt sö
der och sydost utanför det kända området. Boplats- 
lämningarna bör sträcka sig ca 30 m åt söder. Läng
re åt söder och sydost (100-150 m) finns två 
topografiskt bra boplatslägen.

Man kan förmoda att boplats och gravar repre
senterar två olika tidsavsnitt. Båda dateras ospecifi
cerat till järnåldern.

Fynd: Keramik, jämslagg, flinta, bryne, bränt ben. 
Datering: Järnålder.

Ö Nöbbelövs sn, Väster om Brantevik
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

En specialinventering och en förundersökning ut
fördes för att utröna eventuell förekomst av under 
mark dolda fomlämningar, längs planerad ny väg- 
sträckning väster om Brantevik.

Den ca 2 km långa sträckan inventerades. Ingen
stans hittades fynd eller konstruktioner av arkeo
logiskt intresse. Vid inventeringen utvaldes tre om
råden, eller ca 500 löpmeter, som förundersöktes. 
Matjorden avlägsnades här med hjälp av grävma
skin. Ej heller här framkom några arkeologiska 
lämningar.

Vägsträckningen lämnas utan vidare arkeologisk 
undersökning.

Fynd: - 
Datering: -

Örja, Örja 30:2, fornlämning 31
RAÄ UV Syd 
Robert B Nagmér

Med anledning av husbyggnation utfördes en ar
keologisk förundersökning. Den undersökta ytan var 
belägen på en svag sydsluttning. I områdets sydväst
ra del fanns en mindre förhöjning. Jordarten bestod 
av lera och sand.

Trakten är rik på fomlämningar. I anslutning till 
undersökningsplatsen finns flera högar och boplat

ser registrerade. En hög (RAÄ 31) var belägen i ex- 
ploateringsytans södra hälft. Vid en provundersök
ning 1986 påträffades inga spår efter högen.

Med grävmaskin upptogs sju sökschakt. I två av 
schakten fanns boplatslämningar i form av gropar 
och stolphål. De övriga schakten saknade såväl an
läggningar som fynd.

Några anläggningar eller fynd, som skulle kunna 
sättas i samband med en hög eller gravkonstruktion, 
påträffades ej.

Fynd: - 
Datering: -

Småland

Angelstads sn, Angelstad 10:2
Smålands Museum 
Elise Hovanta

Med anledning av husbyggnation företogs en 
schaktningskontroll i ett område där flinta tidigare 
påträffats.

Under matjordslagret framkom fyra härdar, men 
inga fynd. I närheten av undersökningsområdet har 
boplatsspår från mesolitisk tid och bronsålder tidi
gare påträffats.

Fynd: - 
Datering: -

Berga sn, Trotteslöv Norregård 1:8, fornlämning 
122
Smålands Museum 
Elise Hovanta

Delar av en gravhög undersöktes i samband med res
taurering av högen, som skadats av fäfot. Högen in
går i ett gravfält som ligger på en moränås och be
står av ca 20 högar.

Vid undersökningen påträffades sparsamt med 
brända ben, i vad som närmast kan kallas resterna av 
ett benlager.

Fynd: Brända ben.
Datering: Järnålder.

Edshults sn, Edshult 1:1, fornlämningarna 1, 2, 49
Jönköpings läns museum 
Magnus Stibéus

Sommaren 1989 fortsatte den arkeologiska projekt
undersökningen av Edshults medeltida borgruin 
med omgivande bebyggelselämningar. Undersök
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ningen gjordes i samarbete med Eksjö kommun och 
Edshults samhällsförening.

Ett från undersökningarna 1988 förlängt prov
schakt genom borgkullen, vallgraven och området 
omedelbart norr om fomlämningen, belade två skil
da byggnadsskeden. Båda dessa hade eldhärjats.

Det äldsta byggnadsskedet bestod av en sten
läggning med brandlagerrester och enstaka stenar.

I det yngre skedet, som tycks ha avlöst det äldre 
direkt efter branden, fanns en ca 8 x 8 m stor bygg
nad med ca 1,5 m bred kallmur av naturstenar. In
nanför byggnaden fanns en kullerstensläggning, vil
ken täckte den äldre stenläggningen.

Ett ca 0,5 m kraftigt raseringslager, bestående av 
tegelrester, enstaka stenar, träkol och förslaggade te
gelstenar/bruk, överlagrade den yngre stenlägg
ningen.

Undersökningen visade också att vallgraven till
hörde det yngre skedet. Uppgrävda vallgravsmassor 
hade nämligen utnyttjats till att förstärka byggna
dens yttre murkant.

Omedelbart öster om den kvadratiska byggnaden, 
fortfarande på själva borgkullen, påträffades en del 
spridda stenar. Dessa kan eventuellt utgöra resterna 
efter en byggnad.

Utgrävningen påvisade även att stenkällaren (be
skriven i fornminnesinventeringen 1987) i borgkul
len var sekundär i förhållande till borgtiden. Stenar
na i källaren kommer troligen från den medeltida 
byggnaden, vilket kan förklara den ringa mängden 
stenar i raseringslagret från det yngre borgskedet.

I vallgraven påträffades trärester från en omgi
vande palissad, samt trästockar från bebyggelse upp 
på borgkullen.

Bland övriga fynd i vallgraven märktes medelti
da hushållsrester, som djurben, stengods och jämfö- 
remål. Fyndmaterialet kan dateras till 1300-1400-ta- 
Ien.

Området norr om borgkullen innehöll medeltida 
kulturlager. Vid undersökningen karterades även 
den medeltida kyrkogrunden (RAÄ 2) samt skilda 
rester av grundmurar med olika datering (RAÄ 49).

Fynd: -
Datering: Medeltid.

Eksjö, kv Bofinken, fornlämning 134
Jönköpings läns museum 
Nils Johansson

En undersökning föranleddes av husbyggnation. 
Fyra schakt, med en sammanlagd yta på 160 m2, 
grävdes. Ett kulturlager med fynd från nyare tid 
framkom. Inga spår av medeltida bosättning kunde 
påvisas.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Eksjö, kv Färgaren 3, fornlämning 134
Jönköpings läns museum 
Ann-Marie Nordman

En arkeologisk förundersökning utfördes i samband 
med nybyggnation. Området låg vid ytterkanten av 
1500-1600-talsstaden och undersökningens syfte 
var att kontrollera om det fanns några anläggningar 
eller avlagringar från denna period.

Det fanns inga lämningar som var äldre än från 
1800-talet. Sentida fyllnadsmassor har påförts i 
samband med trädgårdsodling, som bedrivits på 
tomten troligen ända sedan 1800-talet.

Fynd: Buteljglas, porslin, blomkrukor.
Datering: 1800-1900-talen.

Eksjö, kv Tigern, fornlämning 134
Jönköpings läns museum 
Ann-Marie Nordman

En antikvarisk schaktkontroll utfördes i samband 
med ledningsdragning inom en kringbyggd gård, där 
en del av husen är från 1700-talet. De äldsta läm
ningarna bestod av kulturlager, troligtvis från 
1600-1700-talen, samt rester av en stenläggning 
från 1700-1800-talen. Ett brandlager som verkade 
täcka hela gårdsytan tros vara från 1856 års stads- 
brand.

Fynd: Buteljglas, keramik, porslin.
Datering: 1600-1800-tal.

Eksjö, kv Aängen 6, fornlämning 134
Jönköpings läns museum 
Magnus Stibéus

Med anledning av nybyggnation utfördes en antik
varisk kontroll. Området visade sig vara uppfyllt 
med stenar och sentida jordmassor, till en tjocklek av 
ca 2 m ner mot Eksjöån. Tomten inrymde inga me
deltida kulturlager.

Fynd: -
Datering: Nyare tid efter 1850.

Forserums sn, Kanarp 1:2,1:3, Tryggarp 1:1,
Jönköpings läns museum 
Kristina Jansson, Aadel Vestbö

Med anledning av ny sträckning av väg 31, mellan 
Öggestorp och Nässjö, utfördes en specialinvente
ring på en ca 2 mil lång sträcka. Vid inventeringen 
framkom elva lokaler med fossil åkermark, i hu
vudsak områden med odlings-/röjningsrösen, men 
även lokaler med stensträngar och terrasser. De elva 
lokalerna representerar fossil åkermark från yngre 
bronsåldern och fram till slutet av 1800-talet. På två
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lokaler påträffades rösen och stensättningar från 
yngre bronsålder/äldre järnålder. Kartering och ar
keologisk undersökning har gjorts på fem lokaler, 
varav två i Forserums sn (område 4, Kanarp, och 
område 7, Tryggarp) och tre i Öggestorp (område 
1-3, se Öggestorps sn).

Inom område 4 karterades ett sjuttiotal formele
ment. De flesta utgjordes av yngre odlingsrösen 
samt stenvallar och en torpgrund. Ett tiotal odlings
rösen undersöktes. Av dessa var tre av äldre typ, 
eventuellt förhistoriska. Under ett av dessa rösen på
träffades ett stolphål samt förhistorisk keramik av 
två typer, dels ett grovt magrat gods, dels ett tunna
re gods med finare magring. I övrigt grävdes ytter
ligare ett stolphål och tre härdar.

Inom område 7 karterades 150-200 odlingsrösen, 
många med äldre karaktär, samt en treudd, den s.k. 
Kungsgraven. Tre odlingsrösen av den äldre typen 
undersöktes senare. Vidare undersöktes en stenlagd 
brunn från modern tid.

Fynd: Förhistorisk keramik.
Datering: Förmodad äldre järnålder, 1700-1900-ta- 
len.

Göteryds sn, Juddhult-Göteryd, väg 120
Smålands Museum 
Elise Hovanta

Med anledning av vägbygge fosfatkarterades och 
provundersöktes delar av den blivande vägsträck- 
ningen mellan Juddhult och Göteryd. Göteryd är den 
socken som uppvisar flest antal hällkistor i Sverige, 
medan endast ett fåtal boplatser från senneolitikum 
är kända. Fosfatkarteringen utpekade fyra områden 
som intressanta boplatslägen. Dessa provundersök
tes 1989.1 ett område påträffades ett förarbete till en 
kärnyxa samt ett fåtal flintavslag. De övriga områ
dena visade inga spår av förhistorisk bosättning. 
Däremot fanns kolbottnar, troligen från nyare tid, i 
ett av dessa områden.

Nämnas bör att det i socknen tidigare hittats en 
flintpilspets av Lyngbytyp.

Fynd: Kärnyxa, flintavslag.
Datering: Neolitikum, nyare tid.

Hossmo sn, Rinkaby 6:42, 6:44, fornlämning 156
Kalmar läns museum 
Per Olin

En arkeologisk förundersökning utfördes på grund 
av planerad byggnation på en skolgård. Norr om 
skolområdet, i åkern Rinkaby 6:44, finns en sten- 
åldersboplats (RAÄ 156).

Vid ytkartering av åkern befanns boplatsen även 
omfatta delar av åkermarken norr och väster om sko
lan. En sotkoncentration iakttogs i den del av åkern 
där en exploatering senare är tänkt att ske.

Provytor grävdes på den grusade skolgården samt 
på gräsmattan i den södra delen av skolgården. På 
den grusade gården var all matjord och eventuella 
kulturlager bortschaktade och gruset låg direkt på ste
ril mark. Gräsytan förefaller endast ha besätts med 
gräs. Fem ytor maskinavbanades, ca 0,1 m djupt. 
Mindre provytor handgrävdes ytterligare ca 0,1 m 
djupt. Under det 0,1 m tjocka påförda matjordslagret 
vidtog kulturlager till ett djup av ca 0,2 m.

Stenåldersboplatsen torde omfatta själva skol
området samt ca 40 m av åkermarken på de västra 
och norra sidorna.

Fynd: Avslag av röd och svart porfyr, borr och kniv 
av porfyr, avslag och knacksten av grönsten, platt- 
formskärna och avslag av flinta.
Datering: Tidig/senneolitikum.

Husqvarna, kv Elektronen
Jönköpings läns museum 
Kristina Jansson

Med anledning av nybyggnation utfördes en total
undersökning. Inom det ca 10000 m2 stora grav
området påträffades merparten av anläggningarna i 
den västra delen, vilket kanske kan förklaras av att 
där fanns en naturlig förhöjning som låg 0,2-0,3 m 
högre än omgivande ytor. Höjdryggen har bestått av 
grusig, sandig morän med småstenar och bör ha va
rit mera lättdränerad än området i öster.

Endast ett par anläggningar låg inom resten av fäl
tet, som utgjordes av hårdpackad, lerblandad sandig 
morän.

I väster påträffades ett femtiotal anläggningar - 
framför allt härdar och sotfläckar. Vidare förekom 
två spridda stolphål, ett par kokgropar, liksom ett an
tal härdgropar, av vilka en del haft betydande di
mensioner (1 x 1,5-2 m).

I en av kokgroparna påträffades ett 0,1 m stort tri
angulärt lerföremål med sex sidor och hål i toppen. 
Föremålet påminner lite om en vävtyngd/nätsänke, 
men dess funktion är okänd. Vidare fanns förhisto
risk, grovt magrad keramik i två av härdarna.

Resultat från tidigare utgrävningar i området vi
sar att den nu undersökta ytan ingått i ett avsevärt 
större bosättningsområde.

Fynd: Keramik samt vävtyngd/nätsänke(?). 
Datering: Förmodligen äldre järnålder.

Husqvarna, kv Valplatsen
Jönköpings läns museum 
Kristina Jansson

En arkeologisk undersökning föranleddes av hus
byggnation. I fältets västra del fanns en naturlig för
sänkning i marken. Denna var meterdjup och ut
gjorde troligen resterna efter en gammal bäckfåra. 
Ett 1 m brett stråk med blågrå lera, innehållande
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0,3-0,4 m stora stenar, slingrade sig fram i en båg- 
form inom det försänkta området.

Svackan hade fyllts upp med ett 0,2-0,7 m tjockt 
lager av blötaktig, brungrå, lerig sand. Lagret täck
te delvis en 2,5 x 1,7 m stor skärvstensförekomst, 
som låg vid randen av försänkningen. Bland skärv- 
stenarna påträffades en grovt magrad, förhistorisk, 
keramikskärva.

I själva svackan, 5 m sydväst om skärv stensföre
komsten, fanns en härd som låg i det brungrå, leri
ga sandlagret. Härden var cirkelrund och i den fanns 
mycket ved bevarad, dock i dåligt skick. Det intres
santa med området var att det fanns anläggningar i 
två faser. Skärvstensförekomsten låg i en äldre fas, 
som täcktes av det sandlager i vilket härden låg. I öv
rigt undersöktes ett mindre antal härdar/sotfläckar.

Resultat från tidigare utgrävningar i området vi
sar att den nu undersökta ytan ingått i ett avsevärt 
större bosättningsområde.

Fynd: Grovmagrad, förhistorisk keramik.
Datering: Förmodligen äldre järnålder.

Jönköpings, kv Falsterbo 11
Jönköpings läns museum 
Dan Pettersson

En schaktningsövervakning, föranledd av utschakt- 
ning för byggnation, utfördes i närområde till fom- 
lämning (hög).

Fynd: - 
Datering: -

Jönköping, kv Hälsan, fornlämning 50
Jönköpings läns museum 
Ann-Marie Nordman

En antikvarisk kontroll utfördes i samband med ny
byggnation. Undersökningsområdet låg söder om, 
och intill den södra infarten till, det medeltida stads- 
området. Inom kvarteret har det tidigare påträffats 
begravningar (SR8, 10, 60). Exploateringen berör
de endast kvarterets södra del och inga medeltida el
ler 1600-1700-talslämningar påträffades.

Fynd: Keramik, buteljglas, kritpipsskaft.
Datering: f 1700—) 1800-tal.

Jönköping, Kyrkogatan, fornlämning 50
Jönköpings läns museum 
Magnus Stibéus

En antikvarisk kontroll utfördes i samband med ka
belnedläggningar i Kyrkogatan. Området är beläget 
inom det medeltida Jönköping. Större delen av 
schaktet visade sig vara utschaktat i modem tid. var
för inga medeltida kulturlager påträffades. Däremot

framkom rester från den yttre vallgraven till Jönkö
pings slott i den östra delen av schaktet.

Fynd: -
Datering: Ca 1600-tal.

Jönköping, Slottskapellet, fornlämning 50
Jönköpings läns museum 
Dan Pettersson

En arkeologisk undersökning utfördes i samband 
med restaurering av E. Dahlbergs slottskapell från 
1694. Vid undersökningen framkom rester av grund
murar till en ca 8 x 16 m stor medeltida byggnad. 
Murarna var uppförda i skalmursteknik, ca 1,5 m 
breda och med putsad insida. Byggnaden bredde del
vis ut sig inom, delvis söder om och utanför kapel
let. Söder om kapellet påträffades även en gravsten 
efter beskjutaren vid Jönköpings slott, Christoffer 
Mörk och hans familj. Efter länsstyrelsens beslut om 
borttagande av samtliga gravar i begravningskapel- 
let, har ca 100 begravningar, daterade till ca 
1650-1800-talen, dokumenterats och återbegravts 
på gemensam plats norr om kapellet. Undersök
ningen ej avslutad.

Fynd: Ett sjuttiotal mynt från åren 1360 till 1820, 
mässingsknappar, bokspännen, en örslev, finger
borg, glasögon och kritpipor.
Datering: Medeltid respektive nyare tid

Jönköping, Västra Storgatan/Lundströms plats, 
fornlämning 50
Jönköpings läns museer 
Björn Varenius

Undersökningen inleddes som en schaktnings
övervakning i samband med anläggande av en buss
hållplats vid Lundströms plats. Schaktets totala 
längd var ca 70 m. Den östra delen, ca 20 m, var 
störd av äldre ledningsgrävningar. I resten av schak
tet framkom lämningar efter hantverk och bebyg
gelse, från omkring år 1400 och fram till stadsbran- 
den 1612.

De aktiviteter som lämnat spår på platsen kunde 
grovt delas in i tre skeden:

1. Gropar fyllda med slagg och gjuteriavfall. 
Fynd av bl.a. keramik av äldre svartgods och sten
gods av Siegburgtyp.

2. Kvadratiska eller rektangulära härdar, sannolikt 
inplacerade i stadsplanerade tomter. Skall ses i sam
band med fortsatta hantverk, främst gjuteri, möjligen 
också smide. Ställvis stora mängder gjuteriavfall.

3. Senast i detta skede kan hus- och källarbebyg- 
gelse konstateras. En tomtindelning på ca 10 m bre
da tomter kunde spåras. Fyra källare (kallmurade) 
konstaterades, varav minst två genomgått stora om
byggnader. Alla källare var påverkade av brand, 
minst två av dem vid två olika tillfällen. Syllstens-
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konstruktioner identifierades vid två källare - i det 
ena fallet sannolikt för skiftesverk, i det andra för 
knuttimmer. Källarna var fyllda med brandrester, 
grus, lera, tegel etc. Bebyggelsen var orienterad ut
efter Store Gata, Jönköpings västra infartsled.

Fynd: Keramik, gjuteriavfall, slagg.
Datering: Medeltid.

Kalmar, kv Buxbomen 7, fornlämning 94
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

I samband med VA-schaktning genomfördes en för
undersökning för att om möjligt dokumentera gam
la stadens vallgrav. Inget av antikvariskt intresse 
framkom.

Fynd: -
Dokumentation: -

Kalmar, kv Buxbomen 10, fornlämning 94
Kalmar läns museum 
Laila Eliasson

En förundersökning utfördes i samband med schakt- 
ning inför uppförandet av carport på platsen för ett 
befästningsverk - s.k. hom verk - från 1600-talet. 
Schaktet var ca 15 m långt, 10 m brett och 0,9 m 
djupt. Vid arbetet påträffades inget av arkeologiskt 
intresse. De uppgrävda massorna bestod endast av 
fyllnadsmaterial såsom grus, småsten, sand samt en
staka bitar av tegel och glas.
Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Kalmar, Fredriksskansgatan-Sjögatan
Kalmar läns museum 
Mikael Nilsson

En förundersökning föranleddes av att ett telekabel
schakt skulle dras, bl.a. vid platsen för en skansan
läggning från 1600-talet. Vid schaktningen påträf
fades yngre rödgods i omrörda lager. Fynden tillva
ratogs ej. Inga konstruktioner framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Kalmar, kv Granen, fornlämning 94
Kalmar läns museum 
Kerstin Haglund

En förundersökning föranleddes av att ett lednings- 
schakt för fjärrvärme skulle dras i området för Gam
la stadens befästningsanläggningar. Schaktet kunde 
tangera 1500-/1600-talens stadsmur liksom en bastion.

Schaktningen visade sig endast beröra omrörda 
lager.

Fynd:- 
Datering: -

Kalmar, Klostergatan och Skansgatan, fornläm
ning 94
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

En förundersökning utfördes i Skansgatan och Klos
tergatan, Kalmar gamla stad, i samband med byte av 
fem belysningsstolpar. Avsikten med undersök
ningen varatt mäta kulturlagertjockleken. Groparna 
var 0,9 m djupa. Orört kulturlager påträffades 
0,3-0,7 m under nuvarande markyta. Ingreppen 
nådde inte steril botten.

Fynd: -
Datering: Senmedeltid, 1500-1600-talen.

Kalmar, kv Koljan 3 och 24, fornlämning 93
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

Med anledning av nybyggnation utfördes en förun
dersökning för att undersöka om lämningar från 
1600-talet och eventuellt tidigare finns bevarade. De 
tre provschakten innehöll kulturlager från (1700—), 
1800- och 1900-talen.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Kalmar, kv Lärlingen (tidigare kv Klensmeden), 
fornlämning 93
Kalmar läns museum 
Eeva Rajala

En arkeologisk undersökning utfördes med anledning 
av kontorshusbygge i kvarteret Lärlingen, på Kvarn
holmen. På platsen väntade man sig att finna rester av 
gamla bryggor samt delar av det befästningsverk som 
började byggas på 1600-talet. Vid undersökningen på
träffades yttre murarna till bastionen Carolus Nonus 
samt resterna av ett dubbelt pålverk, ett stycke utanför 
bastionen. Detta medförde att hela tomten schaktades 
under antikvarisk övervakning med efterföljande do
kumentation av det framtagna pålverket och bastio
nens yttre murar. Murarna var byggda av naturstenar 
(murade med kalkbruk) i skalmursteknik. Vidare vi
lade murarna på en rustbädd av furuplankor, vilka lagts 
ovanpå tätt nerslagna pålar med jämnt avkapade över- 
ändor. En dendrokronologisk analys av furuplankorna 
visade att träden huggits under vintem 1661-1662. En
ligt en relationsritning från 1664 skall själva byggan
det av bastionen ha påbörjats under det året.
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Det dubbla pålverket bestod av en palissad av 
nedstuckna pålar samt ett plankverk längs de båda 
palissadema. Den dendrokronologiska analysen, 
som gjordes på pålarna, visade att träden huggits un
der vintem 1649-50. Under tiden som bastionen 
byggdes utnyttjades pålverket som fördämning, för 
att senare komma att fungera som hinder mot anfal
lande båtar.

I samband med byggandet av det nya kontorshu
set kapades pålarnas övre delar. Vissa delar av pål
verket förstördes av den nya byggnadens funda- 
mentpelare. Resterande delar kommer att stå kvar 
under det nya husets källarplan. Bastionen låg i ut
kanten av exploateringsytan och finns därför till stör
sta delen kvar. Endast en liten del av den sydvästra 
muren och rustbädden togs bort för att ge plats åt den 
nya byggnaden. För att förhindra nedbrytning av den 
underliggande mstbädden impregnerades virket med 
IMPEL BOR-patroner.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Kalmar, Slottsvägen vid kv Valnötsträdet, forn- 
Iämning 94
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

Med anledning av VA-arbeten i Slottsvägen, Gam
la staden, genomfördes en förundersökning i form av 
schaktningsövervakning. Schaktet mätte 1 x 4 m och 
var 2 m djupt. Lagren i sektionerna var till största de
len omrörda varför ingen uppmätning gjordes. Vad 
som kunde konstateras var att steril botten på denna 
plats ligger mer än 2 m under nuvarande markyta. 
Resultatet föranledde inga ytterligare antikvariska 
åtgärder.

Fynd: - 
Datering: -

Kalmar, Stadsparken, fornlämning 94
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

En förundersökning genomfördes vid schaktning för 
häck runt en uteservering i Stadsparken. Schaktet 
var 1 m brett, 0,5-0,6 m djupt och 35 m långt. Kul
turlagret låg 0,3-0,6 m under nuvarande markyta. I 
schaktets sydvästra del framkom en del av en mur, 
ca 1,4 m bred, 0,35 m under markytan. Muren bestod 
av gråsten och kalkbruk. Muren ligger på tomten 
Ha2 enligt Sellings rekonstruktion av det medeltida 
Kalmar. Tomten, som låg omedelbart innanför 
Stadsbroporten, har även hyst våghuset.

Fynd: -
Datering: Medeltid.

Kalmar, Vegagatan, Västerlånggatan, Kungsga
tan, Gamla staden, fornlämning 94
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

En förundersökning genomfördes vid schaktning för 
340 m TV-kabel i Gamla staden. Trots det ringa dju
pet, ca 0,3 m, ansågs undersökningen motiverad ef
tersom de medeltida bebyggelselämningama i Kal
mar delvis ligger mycket ytligt.

Till största delen berördes endast omrörda kultur
lager men intill korsningen mellan Vegagatan och 
Odengatan påträffades den medeltida ringmuren. 
För kabeldragningen behövde ingen del av muren 
brytas ned och för att inte försämra bevarandeför
hållandena gjordes ingen extra utgrävning.

Fynd:- 
Datering: -

Kalmar, Västerlånggatan 5, fornlämning 93
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

En förundersökning genomfördes vid reparation av 
vattenläcka. Undersökningsområdet ligger mellan 
läget för den medeltida stadsmuren och den från 
1500-talet.

Schaktet var 3 m långt och 1,5-2 m djupt. På 
grund av tidigare ledningsdragning var de påträffa
de kulturlagren omrörda. Närvaron av kulturlager vi
sar att även området utanför medeltidsmuren är in
tressant ur arkeologisk synpunkt.

Fynd: -
Datering: Senmedeltid, 1500-1600-talen.

Linderås sn, Göberga, fornlämning 20
Jönköpings läns museum 
Dan Pettersson

En undersökning utfördes med anledning av att fom- 
lämningen skadats vid markberedningsarbeten för 
skogsplantering.

Undersökningen omfattade en domarring, bestå
ende av sex klumpstenar och en ofylld kvadratisk 
stensättning (partiellt undersökt).

Fynd: Sot, träkol, brända ben, jämkniv.
Datering: Järnålder.

Lommaryd sn, Hullaryd 7:1, fornlämning 98
Jönköpings läns museum 
Nils Johansson

Vid en arkeologisk undersökning i samband med 
breddning av vägen förbi ett järnåldersgravfält 
(RAÄ 98), upptäcktes ytterligare anläggningar.
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Lämningarna utgjordes av en rest sten och en kvad
ratisk stensättning med 6 m sida. Båda anläggning
arna saknade fynd.

Fynd: - 
Datering: -

Nässjö sn, Fagertofta, fornlämning 23
Jönköpings läns museum 
Björn VareniusITomas Areslätt

En återställning och dokumentation av skadat röse 
och domarring med järnåldersdösar har utförts på 
gravfältet vid Fagertofta, vårdobjekt 35.

Fynd: - 
Datering: -

Rydaholms sn, Lökaryd 1:2, fornlämning 278
Jönköpings läns museum 
Linnea Varenius

En arkeologisk undersökning har utförts med speci
fik vetenskaplig målsättning, rörande röjningsröse- 
nas funktion, datering och ekonomi. Ett 66 m långt 
provschakt drogs så att det skar genom tre röjnings- 
rösen. Vid undersökningen framkom boplatsläm
ningar i form av bl.a. en härd och tre stolphål. Bo
platslagret överlagrades av röjningsrösen.

Prover för l4C-dateringar, makrofossil- och pol
lenanalyser togs.

Fynd: Bl.a. rabbad keramik, brända och obrända 
ben.
Datering: Preliminärt yngre bronsålder-äldre järn
ålder.

Ryssby sn, Knapegården 1:5, fornlämning vid 71
Kalmar läns museum 
Eeva Rajala

En förundersökning föranleddes av avstyckning av 
en tomt för bostadsändamål. Tomten ligger omedel
bart öster om ett jämåldersgravfält (RAÄ 71), som 
är ett fornvårdsobjekt. Tomtens västra del är en ste
nig sluttning och den östra delen utgörs av en del av 
en lägre liggande, äldre åker. Där grävdes åtta, 
0,5-1,0 m stora, provgropar. Matjordstjockleken 
varierade mellan 15 och 30 cm. Några fynd eller kul
turlager från förhistorisk tid påträffades inte. Då 
provgroparna var små och låg glest kan det inte ute
slutas att det i sluttningen kan ligga ovan mark osyn
liga gravar. Däremot är det knappast troligt att någon 
boplats ligger inom den aktuella tomten.

Fynd: - 
Datering: -

Ryssby sn, Rockneby 8:14
Kalmar läns museum 
Ebbe Westergren

En förundersökning utfördes med anledning av pla
nerad avstyckning av tomt för bostäder. Området lig
ger på krön, nord- och sydsluttning av en blockrik ås.

Ca 20 gropar togs upp med traktorgrävare. I en 
grop strax sydväst om åskrönet påträffades en 1,3 x 
1,1 x 0,2 m stor härd med kol och brända stenar. I öv
rigt framkom inget av intresse.

Fynd:-
Datering: Odaterat, sannolikt förhistorisk.

Sandseryds sn, Sandseryd/Axamo 2:2,5:1, forn
lämning 171a, 171b, 173a, 173b
Jönköpings läns museum 
Ann-Marie Nordman

Arkeologiska undersökningar utfördes med anled
ning av industrietablering vid Axamo flygplats (Jön
köping).

Två lågtekniska järnframställningsplatser under
söktes.

På den ena platsen, som omfattade 5 400 m2, un
dersöktes två dubbelugnar med dubbla slaggvarpar. 
Vidare undersöktes tre kolningsgropar, ett rödjords- 
upplag, fyra kolbottnar samt fyra mörkfärgning- 
ar/härdar.

Ugnsanläggningama låg ca 30 m från varandra. 
Den ena var kraftigt nedbruten och endast de allra 
nedersta delarna av anläggningen fanns kvar. Ugn
arna i respektive anläggning låg ca 1 m från va
randra. De var cirkelrunda eller något ovala till for
men. Den yttre diametern var 0,8-1,0 m och den be
varade höjden var 0,05-0,60 m. Ugnsväggama var 
uppbyggda av sand, lera och småsten. Slaggtapp- 
ningskanal fanns i ugnarnas västväggar i höjd med 
ugnsbottnama.

Bakom ugnsparen framkom en avlång nord-syd
lig grop, 3 m lång, 1 m bred och 0,4 respektive 0,8 
m djup. Groparna var fyllda med humös sand, sot, 
rödjord samt slagg och nedrivna ugnsväggar. I båda 
anläggningarna fanns det mest ugnsväggar och bot- 
tenskållor i groparnas norra delar.

Slaggvarparna var 3 x 2-5 x 5 m stora och innehöll 
190-1 530 kg slagg/varp. Sammanlagt framgrävdes 
3 526 kg slagg från dessa två anläggningar. I den ena 
hittades en fragmentarisk jämkniv.

Den andra lokalen omfattade ca 6400 m2. Inom 
denna yta framkom tre dubbelugnar med tillhöran
de dubbla slaggvarpar samt ett antal kolningsgropar 
och kolbottnar. Ett ugnspar hade grävts upp i prepa
rat 1985 av Tabergs Flembygdsförening och ugnar
na står numera utställda på olika museer. Ugnarna i 
de två kvarvarande anläggningarna hade en yttre dia
meter av 0,7-0,8 m och den bevarade höjden var 
0,15-0,35 m. Ugnsväggama var uppbyggda av lera, 
sand och småsten. Slaggtappningskanaler lokalise-
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rades i ugnarnas västväggar i höjd med ugnsbott- 
nama. Något säkert blästerhål kunde inte identifie
ras i någon av ugnarna.

Bakom varje ugnspar framkom en rundbottnad 
grop, som var 2,5-3,5 m lång, ca 1,0 m bred och 0,7 
m djup. Groparna var fyllda med sot, rödjord, slagg 
och nedrivna delar av ugnsväggar. Ugnsväggar och 
bottenskållor fanns framför allt i groparnas norra de
lar och i bottnarna.

Anläggningarna innehöll 2 554—5 360 kg slagg 
per ugnspar. Sammanlagt framgrävdes 11 320 kg 
slagg från tre ugnsanläggningar.

Tre kolningsgropar, fem rödjordsupplag, två kol
bottnar samt tre härdbottnar undersöktes också. En av 
härdbottnama innehöll ett kritpipsskaft vilket daterar 
den till samma tid som den intilliggande kolbottnen 
(kolbottnar brukar dateras till 1600-1700-talen).

Fynd: Jämkniv, kritpipsskaft, slagg.
Datering: Järnålder, medeltid, nyare tid.

Stengärdshult sn, Rasjö masugn, fornlämningarna 
62,63
Jönköpings läns museum 
Lars Ostvall

En antikvarisk kontroll utfördes i samband med 
breddning av vägen genom Rasjö hyttområde. Ett ca 
40 m långt och 4 m brett område banades av och vi
sade sig till största delen bestå av ett metertjockt la
ger kol. I den östra delen påträffades hörnet av en 
stengrund samt västerut från denna en, ca 12 m lång, 
löst sammanfogad stensträng. Anläggningarna lig
ger kvar.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Vetlanda, Östanå, fornlämning 49
Jönköpings läns museum 
Dan Pettersson

En undersökning genomfördes med anledning av att 
ett cirkelformat röse, ca 12 m i diameter, skadats vid 
markberedningsarbeten för skogsplantering.

Fynd: Två slaggklumpar.
Datering: Bronsålder-äldre järnålder.

Voxtorps sn. Ed 1:33, fornlämning 38
Jönköpings läns museum 
Magnus Stibéus

En arkeologisk projektundersökning utfördes i syf
te att bestämma Trollaborgs läge, utbredning och da
tering. Undersökningen gjordes i samarbete med 
Voxtorps hembygdsförening och kulturnämnden i 
Värnamo kommun.

Undersökningen och karteringen visade att bor
gens utbredning var betydligt större än vad som är 
känt genom fornminnesinventeringen (1986). Bor
gen är anlagd på ett näs mellan sjön Flåren i väster 
och Årån i öster. Huvudanläggningen låg längst ut 
på näset och skyddades av sex till sju vallgravar. Un
dersökningen belade två olika byggnadsskeden i 
borgen. Det äldre skedet innehöll rester efter grund
stenar och brandlager. 1 det yngre skedet hade hu
vudanläggningen förstärkts med en omgivande 
strandskoning av snedställda träpålar. Inom anlägg
ningen framkom rester av grundmurar efter åtmin
stone en byggnad, samt stensatta golv- och gårds- 
ytor. Dessutom framkom rester efter (vind-) bryggor. 
En del mindre schakt, på ytor mellan vallgravarna, 
påvisade byggnadslämningar och brandlager.

Bland fynden märks rikligt med jämföremål, som 
armborstpilar, hästutrustning, spikar, bultlås, söljor 
m m. Dessutom framkom mynt och stengods.

En datering utifrån fynden pekar på 1300-talets 
andra hälft fram till raseringen år 1434. Merparten 
av föremålen tillhör det yngre borgskedet (bl.a. 
mynten och keramiken), varför borgens bakre date
ring är något osäker.

Under de två borgskedena framkom ett tunnare 
kulturlager, vilket innehöll flintavslag och brända 
ben, samt mörkfärgningar.

På platsen för Trollaborgs läge, enligt den ekono
miska kartan, grävdes några provgropar. Här påträf
fades inga medeltida lämningar. Däremot framkom 
ugnsrester ner mot Åråns kant. Dessa lämningar syn
tes endast från ån. Vid inventering av denna del av 
Trollaborg framkom även rödjord i markytan.

Öster om Trollaborg, ute i Flåren, påträffades ett an
tal träpålar av skiftande dimensioner. Innan noggran
na dykningar företagits är det omöjligt att skilja mel
lan pålspärrar och äldre fångstanordningar för fiske.

Parallellt med grävningarna företogs en kartering 
av det ca 600 m långa näset som innefattar Trolla
borg. Karteringen utfördes av kommunens mät- 
ningskontor.

Fynd: Flintavslag, brända ben. Armborstpilar, bult
lås, hästutrustning, mynt, spikar, stengods, söljor 
m m.
Datering: Neolitisk tid. Medeltid.

Värnamo, Gröndal
Jönköpings läns museum 
Ann-Marie Nordman

En arkeologisk utredning och förundersökning av 
fossil åkermark utfördes inför nybyggnation.

Sju odlingsrösen och en terrasskant undersöktes. 
Två av rösena innehöll förhistorisk keramik respek
tive jämslagg. Tillsammans med en nyupptäckt 
skålgropsförekomst inom planområdet ledde fynden 
till att området fosfatkarterades. Resultatet av karte
ringen ledde vidare till en mera omfattande förun
dersökning.
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Vid förundersökningen påträffades nio härdar, 
varav fyra i närheten av skålgropshällen och två i 
närheten av keramik- och slaggfyndigheterna. Inga 
andra anläggningar eller fynd påträffades. Kanske 
beror detta delvis på att berggrunden låg mycket yt
ligt inom hela undersökningsområdet.

Fynd: Keramikskärvor av förhistorisk typ i ett od- 
lingsröse, slagg.
Datering: -

Värnamo, Värnamo 2222
Jönköpings läns museum 
Aadel Vestbö

Med anledning av planerad nybyggnation karterades 
och undersöktes ett område med odlings-/röjnings- 
rösen. Ett femtontal rösen undersöktes, varvid för
historisk keramik framkom i bottenpartiet av ett 
röse. Den fossila åkermarken ligger i nära anslutning 
till gravar från yngre bronsåldern och äldre järnål
dern och det finns skäl att anta att odlingsrösena an
lagts under samma period.

Fynd: Keramik, träkol.
Datering: Odaterat - dock förhistorisk tid.

Värnamo, Aminne, Tjute stenar, fornlämning 71
Jönköpings läns museum 
Ann-Marie Nordman

En antikvarisk kontroll utfördes i samband med ned
läggning av vattenledning ca 10 m väster om Tjute 
stenar, som enligt sägen restes över en dansk fält
herre med namnet Tjut. Enligt en annan teori kan de 
ha utgjort en del av en hällkista.

I schaktet framkom inga fynd eller anläggningar.

Fynd: - 
Datering: -

Värnamo, Sörsjö, fornlämning 60, 66
Jönköpings läns museum 
Ann-Marie Nordman

En arkeologisk förundersökning utfördes i samband 
med vägbygge. Den nya vägen skulle dras vid sidan 
om den gamla, förbi ett gravfält och genom fossil 
åkermark. Ett antal odlingsrösen undersöktes varav 
de flesta tros vara sentida, d.v.s. från 1800-1900-ta- 
len. RAÄ 66 bestod dock av äldre odlingsrösen, 
eventuellt från förhistorisk tid.

I vägbanan framkom också en stenpackning, ca 2 
x 3 m stor, belägen i en naturlig sänka i terrängen. 
Den daterades till modem tid.

Fynd: -
Datering: Förhistorisk tid (?), nyare tid.

Ett område, som tidigare fosfatkarterats, provun- 
dersöktes inför kommande exploatering av en vall, 
söder om Växjö. Relativt höga fosfathalter kunde 
påvisas vid karteringen. Vid provundersökningen 
framkom härdar och kokgropar. Fynden bestod av 
flintavslag, yngre rödgods samt sentida mynt. Ett par 
skafthålsyxor har tidigare påträffats i området.

Fynd: Flintavslag, yngre rödgods, mynt.
Datering: Neolitisk tid, nyare tid.

Växjö, Kampen
Smålands Museum
Elise Hovanta

Växjö, Vallen
Smålands Museum 
Elise Hovanta

Ett område, som tidigare fosfatkarterats, provun- 
dersöktes inför kommande exploatering av en vall, 
strax söder om Växjö. Karteringen påvisade höga 
fosfathalter. Vid provundersökningen påträffades 
härdar och kokgropar. Fynden bestod av flintavslag 
och en del av en knacksten i flinta. Flintdolkar och 
skafthålsyxor har tidigare påträffats i området.

Fynd: Flintavslag, del av knacksten.
Datering: Neolitisk tid.

Asenhöga sn, Tostabo 1:7,1:21
Jönköpings läns museum 
Aadel Vestbö

Inför nybyggnation karterades ett område med röj- 
nings-/odlingsrösen. Ett tiotal odlingsrösen blev fö
remål för en arkeologisk undersökning, varvid en
staka fynd framkom. Fynden daterade lämningarna 
till sent 1800-tal.

Fynd: Porslin, buteljglas, träkol.
Datering: Efter 1850.

Öggestorps sn, Öggestorp 1:1, 4:1, fornlämning 
62:2 m.fl.
Jönköpings läns museum 
Kristina Jansson, Aadel Vestbö

Med anledning av planerad ny sträckning av väg 31, 
delen Öggestorp-Nässjö, utfördes kartering av fos
sil åkermark inom tre delområden. Karteringen följ
des senare av för- och slutundersökningar, som även 
omfattade gravar och boplatslämningar. Inom om
rådena 1 och 2 (Öggestorp 1:1), som skiljs åt av järn
vägen, karterades ca 140 olika formelement. De fles
ta utgjordes av odlingsrösen, både äldre och yngre, 
samt tre stenvallar, en torpgrund och åkerterrasse- 
ringar.
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I område 1, och inom själva vägsträckningen, 
fanns åtta odlingsrösen och en stenvall, vilka un
dersöktes. De flesta odlingsrösena var av äldre ka
raktär, d.v.s. förmodat förhistoriska. På ytan låg dock 
odlingssten som slängts upp under sen tid. Samma 
förhållande gällde den kanske förhistoriska stenval
len, som för övrigt kan ha utgjort ägogräns eller 
gräns för inmark/utmark. Vidare undersöktes en 
rund och en kvadratisk stensättning, som låg 1,5 m 
från varandra. Den runda stensättningen var 9 m i 
diameter och 0,5 m hög, med rest av kantkedja. Den 
kvadratiska stensättningen var 9,5 m i diameter och 
0,5 m hög, med bevarad kantkedja. Båda anlägg
ningarna var fyllda med 0,2-0,5 m stora stenar och 
på ytan fanns odlingssten, som slängts upp under sen 
tid. Anläggningarna tolkades som äldre jämålders- 
gravar, men var fyndtomma. Spridda kolbitar som 
påträffades skall 14C-dateras.

I område 1 undersöktes också en boplats med ett 
nittiotal anläggningar i form av sotfläckar, härdar, 
härdgropar och en kokgrop. Anläggningarna låg på 
vissa ställen koncentrerade medan de på andra stäl
len var mera utspridda. Förutom ovan beskrivna an
läggningar utgrävdes ett mindre antal stolphål, bl.a. 
ett som föreföll vara ett dubbelstolphål. Stolphålen 
låg samlade inom ett mindre område, men bildade ej 
något klart mönster. I några fall fanns även en oval 
nedgravning för stolphålen.

Boplatsen kunde delas in i tre brukningsfaser: en 
äldsta fas med nedgrävningar för stolphål och sprid
da stolphål; en mellanfas med härdar som dels legat 
i steril morän, dels ovan nedgrävningama för stolp
hålen; samt slutligen en yngsta fas med härdar. Här
darna låg i ett 0,15-0,25 m tjockt stenigt, grusigt, 
sandigt humuslager, som överlagrat en del av här
darna från mellanfasen. Grovt magrad, förhistorisk 
keramik påträffades i två av härdarna.

I område 2 undersöktes ett fyrtiotal odlingsrösen. 
De flesta var troligen från senare tid, d.v.s. från 
1700-1800-talen. Ett tiotal av rösena föreföll äldre 
- förmodligen förhistoriska. Dessa rösen dokumen
terades. Vidare undersöktes de två stenvallar som 
fanns inom fältet. Stenvallama kan tänkas höra 
samman och vara av förhistoriskt ursprung. Slutli
gen undersöktes ett femtiotal anläggningar i form av 
härdar och sotfläckar samt enstaka härdgropar och 
en kokgrop. Inga stolphål och ej heller fynd påträf
fades.

Inom område 3 (Öggestorp 4:1) karterades en 
torpgrund och ett femtiotal odlingsrösen, varav ett 
tjugotal senare kom att undersökas. De flesta före
föll att vara från modem tid, d.v.s. 1700-1800-talen. 
Några rösen gav intryck av att vara äldre, eventuellt 
förhistoriska. Under ett av dessa påträffades en ca en 
meter djup nedgravning med, ej eldpåverkad, sten i 
botten.

Fynd: Förhistorisk keramik.
Datering: Äldre järnålder samt 1700-1800-talen.

Stockholms innerstad

Stockholm, Gamla Stan, Drakens gränd, fornläm- 
ning 103
Stockholms stadsmuseum 
Elisabeth Brynja

En förundersökning utfördes i samband med schakt- 
ningar för utbyte av VA-ledningar. 1300-talets strand
linje går där Drakens gränd börjar och ledningsschak- 
tet låg nedanför denna, på utfylld mark. Där gränden 
mynnar i Skeppsbron låg Skulatomet, som ingick i 
stadsmuren längs Skeppsbron, vilken började byggas 
på 1430-talet och var klar först på 1480-talet. Själva 
tomet tillkom först i början av 1500-talet.

I de 2 m djupa schakten framkom upp till åtta oli
ka fyllnadslager bestående av sand, grus och mylla 
blandat med tegel, bruk, trärester och enstaka ler- 
kärlsskärvor. I schaktets djupaste del framkom ett 
tunt, kompakt sotfärgat lager med trärester.

Under rörledningen i schaktets nedre del framkom 
rester av pålning och rustbädd. Dendroanalyser som 
gjorts på dessa stockar visar att träden fällts på 1460- 
talet, vilket stämmer med Saltsjömurens utbyggnad.

Fynd: Skärvor av rödgods och fajans.
Datering: Utfyllnadslager från 1300-1600-talen. 
Pålning och rustbädd från 1460-tal.

Stockholm, Gamla Stan, kv Europa 13 (Finska 
kyrkan)
Stockholms stadsmuseum 
Kerstin Söderlund

En förundersökning utfördes i samband med att Fin
ska kyrkan skulle grundförstärkas. Finska kyrkan är 
inrymd i Lilla Bollhuset som uppfördes 1648-53. År 
1725 förvärvades huset av Finska församlingen som 
byggde om det till kyrka. Kyrkan ligger i en igen
fylld grop. Borrningar har visat att 10 m tjock fyll
ning finns under byggnaden. Ett antal 0,8 m djupa 
schakt grävdes intill kyrkans grundmurar. Under 
kyrkans trägolv framkom 0,5 m tegelfyllning och 
därunder ett äldre golv av kalkstensplattor. Under 
golvet fanns påförda lager som innehöll 1600-tals- 
föremål. I den östra muren, norr om altaret, påträf
fades en igenmurad dörr.
Fynd: - 
Datering: -

Stockholm, Gamla Stan, 
Högvaktsterrassen/Tfångsund
Stockholms stadsmuseum 
Kerstin Söderlund

En förundersökning utfördes i samband med att 
fjärrvärme skulle installeras i Storkyrkan.
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Ett 160 m långt, 1,4 m brett och 1,2 m djupt schakt 
grävdes på Högvaktsterrassen och i Trångsund. Vid 
ett par punkter grävdes ned till orörd mark. Kultur
lagren var 2-3 m tjocka på den norra delen av Hög
vaktsterrassen. De hade bevarats relativt väl, troligen 
beroende på att åsmaterialet var uppblandat med 
lera. Den ursprungliga markytan sluttade åt nordväst 
och kulturlagren tunnade ut åt söder.

Vid undersökningen påträffades ett stenhus och, 
norr om detta, en senmedeltida gränd i två nivåer. 
Det äldsta skriftliga belägget för stenhuset härrör 
från 1560-talet. Huset ägdes då av greve Per Brahe. 
Under gränden framkom rester av en broläggning 
samt, norr om denna, ett bränt plankgolv.

I kulturlager, som innehöll 1300-talskeramik, fram
kom en 9,9 x 2 cm stor näverbit med latinsk text. Tex
ten var ristad med ett vasst föremål och bestod av två 
rader med ett litet tillägg under den nedersta raden. 
Texten var svårtydd, men ordet iustus (rättrådig) 
kunde urskiljas. Ordet tyder på att texten är religiös.

I Trångsund påträffades gravar. De döda hade be
gravts i träkistor med järnhandtag av 1600-talstyp.

Fynd: Keramik, näverbit med inskription. 
Datering: 1300-1700-talen.

Stockholm, Gamla Stan, kv Tritonia 3, fornläm- 
ning 103
Stockholms stadsmuseum 
Barbro Arhem

En förundersökning utfördes i samband med en 
grundförstärkning av fastigheten.

Kvarteret Tritonia tillkom efter en gatureglering, 
av Gamla Stans västra sida, som genomfördes efter 
en omfattande brand 1625. Tidigare hade kvarteret 
bestått av fyra långsmala kvarter med mellanlig
gande gränder, som gick ned mot vattnet. I fastig
heten nr 3 ingår delar av ett sådant smalt kvarter 
samt en av gränderna - Sven Vintappares gränd - 
som fortfarande finns kvar på den östra sidan av Sto
ra Nygatan. Under det tidiga 1300-talet beräknas 
strandlinjen ha gått genom fastighetens östra del.

Vid grundförstärkningen av fastigheten, som be
byggdes på 1630-talet, strax efter gaturegleringen, 
schaktades en ca 12 m2 stor outgrävd del av gathu- 
sets källare ut. Den outgrävda delen av källare hade 
samma bredd som Sven Vintappares gränd. Här vi
sade det sig att den ena väggen utgjort en del av ett 
medeltida tegelhus som stått intill gränden. Dessut
om återfanns tre äldre kullerstenslagda gatunivåer. 
Den understa låg 2,15 m.ö.h., vilket är 3 m under nu
varande gatunivå, och hade en vällagd rännsten på 
den södra sidan. Samma kullerstensnivåer återfanns 
även under den outgrävda gården. Den undre nivån 
överensstämmer med en tidigare utgrävd del av 
Sven Vintappares gränd, som anslutit till 1380-talets 
stadsmur, vilken gick genom kvarterets västra del.

I schakten för grundförstärkningen dokumentera
des också kullerstensnivåer och brandlager. Tre den- 
droprover togs. Ett från fastighetens västra del date
rades till 1331 och två från den östra delen datera
des till 1312 respektive 1335.

Fynd: Rödgodsskärvor, kakelfragment och kritpips- 
delar från 1600-1700-talen samt en hel del medel
tida stengodsskärvor.
Datering: 1300-1700-talen.

Fig 25. Näverbit, 9,9 x 2 cm stor med latinsk 
text, daterad till 1300-talet. Högvaktsterrassen, 
Gamla Stan. Foto Gunnel Jansson, RAÄ.
Piece of birch bark, 9.9 x 2 cm large with a Latin 
text. Dates from 14th century. Högvaktsterrassen, 
Gamla Stan.
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Södermanland

Barva sn, Skäggesta/Lindholm, invid fornlämning 
41
RAÄ UV Mitt 
Sonja Wigren

En antikvarisk kontroll föranleddes av att Televerket 
lade ner en rikskabel mellan Löppinge och Örby. Vid 
kontrollen passerades Barvaåsen, direkt norr om den 
registrerade delen av ett gravfält (RAÄ 41).

Den del av schaktet som grävdes under kontroll 
följde ett äldre ledningsschakt, upptaget för 12 år se
dan. Schaktet var drygt 60 m långt, 0,5-0,6 m brett 
samt 0,6-0,75 m djupt. I åsens västsluttning kontrol
lerades en ca 40 m lång, tidigare uppgrävd sträcka.

I västsluttningen fanns en fyllning av singel, invid 
en mindre byggnad. Åsen bestod i övrigt av rull- 
stensmaterial. På krönet berördes kanten av en ej ti
digare registrerad stensättning av större stenar. Det 
bedömdes dock vara bättre att följa det gamla schak
tet, i graven, än att ta upp ytterligare ett, med risk att 
beröra någon annan grav.

I östsluttningen var marken delvis utfylld med re- 
centa sopor.

Fynd: -
Datering: Järnålder.

Botkyrka sn, Alby 15:16 Häggsta, fornlämning 352
RAÄ UV Mitt 
Eva Olsson

Inför planerad utvidgning av kyrkogård utfördes en 
kompletterande undersökning av Häggstaboplatsen 
(se AiS 1984, -87, -88). Årets undersökning utgjor
de en direkt fortsättning av tidigare års undersökning.

En mindre yta med äldre gropkeramik undersök
tes. Den stora insatsen koncentrerades dock till ett 
kulturlager med sen stridsyxekeramik, där också sla
gen flinta, kvarts samt brända och obrända ben fram
kom. Under kulturlagret påträffades flera fyndfö
rande större gropar. Några säkra huskonstruktioner 
kunde ej identifieras. Fynden dateras till sen mel- 
lanneolitikum-tidig senneolitikum.

Fynd: Keramik, slagen flinta, kvarts, brända och 
obrända ben.
Datering: Mellan-senneolitisk tid.

Eskilstuna, kv Solrosen 1, kv Stockrosen 13, forn
lämning 554 (Klosters sn)
Eskilstuna museer 
Kerstin Bergengren

I samband med kabelarbeten utfördes schaktnings- 
övervåkning vid rubricerade områden.

Längs Fördelningsgatan, vid kv Solrosen 1, upp
togs ett 1,5 x 1,5 m stort och 0,8 m djupt schakt. I 
schaktet fanns ett omrört lager, huvudsakligen be
stående av sand över tidigare nedlagda kabelrör.

Längs Kungsvägen, vid kv Stockrosen 13, upp
togs ett 1,2 x 1,2 m stort och 0,5 m djupt schakt. Man 
schaktade ej djupare på grund av att man stötte på 
grundstenar under och utanför grunden till huset på 
Stockrosen 13. Vid schaktningen berördes ett omrört 
lager av sand, över tidigare nedlagda kablar.

Fynd: - 
Datering: -

Eskilstuna, Valhalla 2:27 Eckersta gård, invid 
fornlämning 343 m.fl.
RAÄ, UV Mitt 
Jan-Åke Ljung

En förundersökning föranleddes av planer att upp
föra en maskinhall strax öster om RAÄ 343 och sö
der om RAÄ 334, 277, 333 och 340.

Vid förundersökningen upptogs ett ca 45 m långt 
och ca 0,6 m brett schakt strax öster om RAÄ 343. 
I schaktet påträffades endast recent järnskrot och i 
senare tid påfört material, främst grus. Underlaget 
utgjordes av lera/mjäla. Området tycktes kraftigt 
stört av en äldre ladugårdsbyggnad. Inga fynd till
varatogs.

Fynd: -
Datering: Efter 1850.

Eskilstuna, kv Nattviolen, fornlämning 554
RAÄ, UV Mitt 
Magnus Elfwendahl

En förundersökning föranleddes av planerad ny
byggnation.

Vid undersökningen dokumenterades en större 
svacka i kvarterets nordvästra delar. Svackan var tro
ligen identisk med den ruddamm som fanns i områ
det under perioden 1600-1800. Dammen hade fyllts 
igen med stora mängder träavfall. I övrigt förekom 
endast byggnadslämningar som hörde till den be
byggelse som funnits i området sedan 1800-talet.

Fynd: Recent glas och byggnadsdetaljer.
Datering: 1600-1800.

Flen, Brogetorp 3:13, 3:14, fornlämning 33
RAÄ, UV Mitt 
Jan-Äke Ljung

En förundersökning föranleddes av planerad ny
byggnation. Vid undersökningen kunde RAÄ 33 
konstateras vara en naturbildning, bestående av 
osorterad morän.
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Fynd: - 
Datering: -

Grödinge sn, Nolinge 3:13, fornlämning 236
RA,4, UV Mitt 
Christina Lindgren

Med anledning av en planerad arbetsväg/vändplan 
till den planerade järnvägen (Grödingebanan) utför
des en förundersökning, som ledde till en fortsatt un
dersökning. Den undersökta ytan är belägen ca 25 m 
västsydväst om ett gravfält av j ärnålderskaraktär 
(RAÄ 236) och antas utgöra en fortsättning på det
ta. Området ansluter till ytterligare ett känt gravfält 
(RAÄ 237).

Vid förundersökningen avbanades ett ca 600 m2 
stort område. I området, som låg i åkermark, fanns 
delar av en känd grav, som skadats av jordbruksar
bete. Vid förundersökningen framkom ytterligare två 
stensättningar, en omarkerad bengrop, en härd, ett 
eventuellt stolphål samt tre övriga anläggning- 
ar/mörkfärgningar.

Den följande undersökningen omfattade de tre 
stensättningama, två bengropar, samt tre mörkfärg- 
ningar. I en av de oskadade stensättningama påträf
fades brända ben, fyra dräktnålar av brons, ett likar
mat spänne av brons, järn- och bronsfragment, samt 
kamfragment och kamnit. I de övriga anläggningar
na påträffades brända ben, flintavslag, kamfrag
ment, samt järn- och bronsfragment.

Fynd: Brända ben, bränd lera, keramik, harts, ett 
bronsfragment, ett järnfragment (förundersökning
en). Fem dräktnålar av brons, ett likarmat spänne av 
brons, brända ben, kamfragment, kamnitar, brons- 
och jämfragment (undersökningen).
Datering: Folkvandringstid/vendeltid.

Grödinge sn, Nolinge 3:13, Smällan, fornlämning 
477
RAÄ, UV Mitt
Per Gustafsson, Christina Lindgren

Vid kompletterande förundersökningar, som ledde 
till ytterligare undersökningar, inför byggandet av 
Grödingebanan, sträckan Flemingsberg-Järna, 
framkom två fyndförande lager vid Smällan. Områ
det utgör den östra delen av RAÄ 477, registrerad 
som gropkeramisk boplats. Undersökningarna för
anleddes av en av Banverket planerad etableringsy ta 
omedelbart söder om bansträckningen, vilken under
söktes 1986. Det nu undersökta 2 000 m2 stora om
rådet ligger på en platå, 35^40 m.ö.h., väster om en 
bergshöjd. Marken består av sand och grus. Intill och 
söder om området ligger ett grustag.

De två kulturpåverkade svarta lagren, som var 
stratigrafiskt åtskilda, framkom i områdets södra och 
västra delar, intill grustaget och i sluttningen mot 
berget. I båda lagren påträffades slagen kvarts. I det

övre lagret dessutom slagen flinta och enstaka kruk- 
skärvor av både sten- och järnålderskaraktär.

Fynd och anläggningar var rikligast förekom
mande i samma områden, men inte enbart i kultur
lagren, utan även ovan dessa. Den största fyndkate
gorin var slagen kvarts. Även ben, krukskärvor och 
flinta påträffades. Dessutom en jämbit i en av här
darna. Enstaka härdar och spridd kvarts fanns även 
på områdets norra del.

Fynd: Slagen kvarts, keramik, ben, flinta, slipstenar, 
järn.
Datering: Senmesolitisk tid, neolitisk tid, järnålder.

Grödinge sn, Nolinge 3:14, fornlämning 237
RAÄ, UV Mitt 
Christina Lindgren

En arkeologisk undersökning föranleddes av en an
mälan om skadade gravar i åkermark. Vid avbaning 
påträffades en svårt skadad stensättning samt ett 
fyndförande brandlager.

Fynd: Bronsfragment, nitar, jämfragment, lerkärl 
och brända ben.
Datering: Yngre järnåldern.

Grödinge sn, Svalsta, Kyrktorp, fornlämning 448
RAÄ, UV Mitt
Per Gustafsson, Christina Lindgren

Vid kompletterande för- och slutundersökningar in
för bygge av ny järnväg, den s.k. Grödingebanan, 
sträckan Flemingsberg-Malmsjö, undersöktes yt
terligare delar av boplatsområdet (RAÄ 448) vid 
Kyrktorp. Vid förundersökningen framkom fynd av 
slagen kvarts, en grönstensyxa, samt keramik av 
j ärnålderskaraktär.

Ett av de undersökta områdena bestod av en 
svagt sydostsluttande stenfri yta söder om en bergs
sluttning (vilken undersöktes 1986) och väster om 
kärr. Marken bestod till största delen av mo. Syftet 
med undersökningen var att klargöra eventuell fö
rekomst av förhistoriska odlingsytor.

Enstaka krukskärvor av järnålderskaraktär samt 
brända ben och bränd lera framkom, främst i områ
dets norra del. Inga entydiga spår av förhistoriska 
odlingsytor kunde urskiljas.

Vid djupschaktning framkom härdar, främst i om
rådets norra del samt ett antal stolphål eller käpphål 
och stolphålsliknande anläggningar, främst i områ
dets sydvästra del. I en av anläggningarna framkom 
en krukskärva, i en annan några brända ben.

Vid det andra, slutundersökta, området framkom 
ett tjugotal anläggningar i form av härdar, mörk- 
färgningar, rödfärgade partier, samt eventuella stolp
hål samt fynd av både stenålderskaraktär (slagen 
kvarts och flinta, samt grönstensyxor) och jäm- 
ålderskaraktär (keramik).
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Fynd: Grönstensyxor, -avslag, slagen kvarts och 
flinta, keramik av stenålders- samt jämålderskarak- 
tär, brända ben, bränd lera, sandstenar med slipytor. 
Datering: Stenålder, järnålder.

Grödinge sn, Svalsta 2:1, fornlämning 589
RAÄ, UV Mitt
Agneta Åkerlund, Per Gustafsson

En utredning, förundersökningar och en avslutande 
undersökning föranleddes av en planerad arbetsväg 
och etableringsyta i anslutning till en projekterad 
jämvägssträckning Flemingsberg-Jäma (Grödinge- 
banan).

Utredningen och en första förundersökning kom 
till stånd på grund av områdets närhet till tidigare un
dersökta ytor vid Kyrktorp (bl.a. RAÄ 448, se ovan) 
med talrika lämningar från stenåldem-jämåldem. 
Avsikten var att konstatera om fomlämningar fanns 
längs arbetsvägens sträckning, samt att klargöra ar
ten och omfattningen av RAÄ 448 inom etable- 
ringsytan.

Arbetsväg: 12 m2 grävdes för hand, i form av 
provgropar, till ett djup av 0,3-1,2 m. En yta av ca 
567 m2 banades av med maskin till ett djup av ca 
0,1-0,3 m. Med maskin grävdes också ett schakt, ca 
64 m långt och 1 m brett, till ett djup av ca 1,2 m. I 
den sydöstra delen av undersökningsområdet på
träffades tre härdar ca 0,2 m under markytan. De till
varatagna fynden bestod av fyra kvartsavslag och två 
keramikskärvor i den sydöstra delen av undersök
ningsområdet.

Etableringsyta: Fyra schakt vilka sammanlagt 
omfattade ca 100 m2 upptogs. Vid undersökningen 
påträffades två krukskärvor, ett bränt ben och en kär
na av kvarts.

De följande för- och slutundersökningarna berör
de ett nyupptäckt fomlämningsområde. Undersök- 
ningsytan utgjordes av en övre och en nedre platå 
med mellan- och intilliggande sluttningar. Marken 
bestod av mo och sand.

Förundersökningen syftade till att klargöra om
fattningen och karaktären hos förmodade, äldre 
jämålderslämningar (nedre platån) samt att konsta
tera eventuell förekomst av en överlagrad stenål- 
dersboplats (övre platån).

Jämålderslämningama utgjordes av spridda härdar 
samt en umebrandgrop. 1 en av de undersökta här
darna påträffades en krukskärva med gräsavstruken, 
strimmig yta samt ett slaggstycke. Vid den avslutan
de undersökningen grävdes tre härdar och en mer 
svårtolkad grop. Inga fynd förutom kol påträffades.

Inom en cirka 5 x 5 m stor yta på den övre platån 
avbanades ett cirka 1,5 m tjockt sandlager. Under
liggande lager av grusig morän framrensades. Inga 
fomlämningar påträffades.

Fynd: Keramik, kärna och avslag av kvarts, bränt 
ben.
Datering: Förromersk järnålder.

Grödinge sn, Tyttinge 1:1, Grödingebanan
RAÄ, UV Mitt
Lillemor Schützler/Bo Seving

Arkeologisk utredning och förundersökning föran
ledd av SJ:s planerade bansträckning mellan Fle- 
mingsberg och Jäma. Undersökningsområdet låg i 
åkermark, i svag norrsluttning.

Vid maskinschaktning längs bansträckningen 
framkom ett kulturpåverkat lager direkt under plog
gången i undersökningsområdets sydöstra del, strax 
öster om RAÄ 421 (ett gravfält). I detta lager, som 
utgjordes av myllblandad lera, och i dess anslutning 
påträffades en ugnskonstmktion samt två stolphål. 
Omkring 39 m nordöst och öst om kulturlagret fram
kom en stensättningsliknande lämning samt sju här
dar. I bansträckningen norr om RAÄ 421 påträffades 
två gravar (klumpsten och en osäker stensättning) 
och längst i väster noterades två sönderplöjda härdar.

Fynd: Keramikskärvor, bränd lera, brända ben, eld- 
slagningssten.
Datering: Järnålder.

Grödinge sn, Tyttinge 1:1, fornlämning 421
RAÄ, UV Mitt '
Karin Äijä, Eva Isedal, L Schützler, B Seving

Med anledning av SJ:s planerade bansträckning 
mellan Flemingsberg och Jäma gjordes en förun
dersökning som ledde till en delundersökning av ett 
jämåldersgravfält. Banan kommer att sträcka sig 
över gravfältets norra del.

Vid fömndersökningen visade det sig att gravfäl
tet var mer omfattande än vad fomlämningsregistret 
angav. I den planerade bansträckningen, som ligger 
omedelbart norr om ett gravfält, RAÄ 421, syntes 
före undersökningen en grav. Det registrerade grav
fältet omfattar ca 35 gravar, varav 1 hög, 27 runda, 
4 kvadratiska, 2 tresidiga stensättningar samt 2 
skeppssättningar.

Ett 1 500 m2 stort område banades av med maskin 
och 37 gravar och en hålväg påträffades. Gravarna 
var huvudsakligen små (upp till 4 m) stensättning
ar, varav ett par rektangulära. En krukskärva påträf
fades.

Då det nyupptäckta gravområdet kantades av ett 
dike och arkeologiska undersökningar även pågick 
på dess motsatta sida kunde inte hela banbredden 
torvas av.

Vid delundersökningen dokumenterades trettio 
stensättningar, varav 19 var oregelbundna, nio var 
runda och två var rektangulära. Vidare undersöktes 
fyra stenfyllda kistliknande konstruktioner och två 
stenfyllda gropar, där endast en av kistorna hade en 
klar markering ovan jord.

I cirka hälften av stensättningama gick inte grav
skicket att bestämma, men i några fall påträffades 
rena brända ben, enstaka och spridda brända ben. I 
några fall var de brända benen koncentrerade till en
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urnegrop med eller utan rester efter kärl av keramik 
eller kärl tätade med harts.

Dessutom dokumenterades en hålväg som löpte 
från gravfältets nordöstra kant upp mot dess cent
rum.

Tre härdar samt sex röjningsrösen konstaterades 
ha med sentida aktivitet att göra.

Fynd: Bl.a. brons- och jämfragment, keramik, harts- 
tätningsringar och brända ben.
Datering: Preliminärt äldre järnålder.

Grödinge sn, Tyttinge 1:1, fornlämning 432
RAÄ, UV Mitt
Lillemor Schützler, Britta Kihlstedt

Med anledning av den av SJ planerade bansträck- 
ningen mellan Flemingsberg och Järna företogs en 
arkeologisk utredning av RAÄ 432, vilken var re
gistrerad som tre stensättningsliknande lämningar. 
Utredningen följdes av en förundersökning samt en 
delundersökning. Fomlämningen var belägen på 
västsluttande skogbevuxen moränmark, ca 38—47 
m.ö.h.

Vid utredningen avtorvades delar av exploate
ringsområdet, delvis med maskin men huvudsakli
gen för hand, varvid 7 säkra och 9 osäkra stensätt- 
ningar kunde konstateras. Det totala antalet gravar 
kunde ej fastställas inom utredningens ram.

Utredningen omfattade även ett ca 4 000 m2 stort 
område i åkermarken, omedelbart väster om RAÄ 
432, där boplatsindikationer tidigare framkommit. 
Tre sökschakt grävdes inom denna del av exploate
ringsområdet. Inga fynd eller anläggningar påträf
fades.

Vid förundersökningen visade det sig att det vid 
utredningen upptäckta gravfältet till stor del bestod 
av vällagda, stora (upp till 14 m i diameter), runda 
och fyrkantiga/rektangulära stensättningar med kon
trasterande stenmaterial. I undersökningsområdet in
gick också ett mer svårbedömt moränparti, med 
eventuella gravar. Sammanlagt kan det finnas mel
lan 13 och 29 synliga gravar inom exploaterings
området. Gravfältet fortsätter söderut - utanför ban- 
sträckningen - och går möjligen ihop med ett när
liggande gravfält (RAÄ 424)

Delundersökningen av gravfältet omfattade ett 
2600 m2 stort område av den skogbevuxna väst- 
sluttningen.

Sammanlagt undersöktes 24 gravar, varav 22 
stensättningar och 2 stenkistor utan överbyggnad. 
Bland stensättningarna förekom både runda, kvad
ratiska, rektangulära samt sådana av oregelbunden 
eller obestämbar form.

En anmärkningsvärd stor del av anläggningarna 
(10 st) innehöll skelettbegravningar i stenkistor el
ler stenfyllda gropar. I övrigt förekom brandbegrav
ningar av äldre järnålderstyp. En stensättning inne
höll både brända ben i stenkista samt ett brandlager. 
Även fyndtomma gravar förekom.

Fynd: Bl.a. brända ben, keramik, harts, ett femtontal 
oidentifierbara och hårt korroderade jämföremål, en 
bronsnål, en skära(?), malstenslöpare, slagg. Särskilt 
kan nämnas två vapengravar, den ena innehöll bl.a. 
svärd, sköldbuckla och kniv, den andra sköldbuckla, 
pilspets, spjutspets och kniv, samtliga av järn. 
Datering: Äldre järnålder.

Grödinge sn, Tyttinge 1:1, fornlämning 586
RAÄ, UV Mitt 
L Schützler, B Seving

En arkeologisk delundersökning av en boplats/akti- 
vitetsyta från järnålder, föranleddes av SJ:s planera
de bansträckning mellan Flemingsberg och Jäma.

Undersökningsområdet låg på åkermark i en svag 
nordsluttning som i väster gränsar till RAÄ 421, ett 
gravfält från äldre och yngre järnålder. I områdets 
sydöstra del på en svag förhöjning i åkem påträffa
des tre härdbottnar samt två grupper med stolphål. 
Den östra gruppen, med två parallella rader om to
talt sju stolphål, utgjorde sannolikt resterna efter ett 
långhus från äldre järnålder. Den västra gruppen 
med tre stolphål på rad låg i anslutning till en härd. 
Vidare dokumenterades en ca 5 x 5 m stor yta med 
årderspår direkt söder om huset. Ca 50 m väster om 
detta område framkom ett kulturpåverkat lager di
rekt under ploggången. I lagret framkom resterna ef
ter en sentida tegelugn. Utanför lagret, 5 m söder om 
ugnen, påträffades en härdbotten. Ytterligare 170 m 
västerut, norr om RAÄ 421, undersöktes en klump- 
stensgrav.

Fynd: Bl.a. keramik, bränd lera, brända ben, knack
sten och kol.
Datering: Järnålder, nyare tid.

Grödinge sn, Vårstaområdet
RAÄ, UV Mitt
Eva Olsson, Eva Isedal

Med anledning av planerad exploatering utfördes en 
fosfatkartering, föranledd av områdets närhet till 
kända stenåldersboplatser som Sjövreten och Stora 
Malmtorp.

Resultaten visade förhöjda värden inom vissa 
mindre områden.

Fynd: - 
Datering: -

Huddinge sn, Glömsta 1:444, fornlämning 250
RAÄ, UV Mitt 
Jan-Äke Ljung

En förundersökning föranleddes av planer på att 
uppföra ett förrådsutrymme inom Glömsta gamla 
bytomt (RAÄ 250).
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På grund av på plats felaktigt anvisat exploate
ringsområde kom sökschakten i huvudsak att upptas 
ca 45 m öster om den tänkta ytan. Själva exploate- 
ringsytan utgjordes emellertid av berg, delvis täckt 
av ett tunt torv skikt.

I den östra delen uppvisade sökschakten spår av 
kulturlager i form av ett kraftigare matjordsskikt 
samt ett tydligt kolskikt närmast orörd marknivå. I 
kulturlagren påträffades bränd lera och tegel. Inget 
av detta togs emellertid tillvara.

Fynd: - 
Datering: -

Huddinge sn, Länna-Lissma-Gladö
Arkeologikonsult AB
Roger Blidmo, Synnöve Reisborg

Med anledning av en planerad biogasledning gjor
des en kulturhistorisk utredning av ledningssträck- 
ningen. Ledningen var till stor del lagd i vägkant. En 
fosfatkartering utfördes på en delsträcka. Schakt
kontroller utfördes på fyra delsträckor.

Vid inventeringen i den åkermark som berördes 
framkom några områden med boplatsindikationer i 
form av fynd eller terrängläge. Passagen av en brant 
bergsrygg nordväst om Lissmasjön var lagd i ett hål- 
vägssystem, vilket ej fanns upptaget i RAÄ:s fom- 
lämningsregister. Hålvägama var dock anmälda till 
länsstyrelsen av hembygdsföreningen.

Indikationerna medförde flyttning av ledningen 
på två ställen. Vid Kvarntäppan utfördes en fosfat
kartering på grund av fynd av flinta och bränd lera. 
Inga förhöjda fosfathalter kunde iakttas. Senare 
schaktkontroller visade inga förhistoriska läm
ningar.

Fynd: Flinta, bränd lera.
Datering: Stenålder-bronsålder.

Kjula sn, Kjulaås
RAÄ, UV Mitt 
Sonja Wigren

Med anledning av ombyggnad och breddning av 
länsväg 899 har en fördjupad utredning skett inom 
det första av tre aktuella områden. Inom det plane
rade vägområdet grävdes elva schakt, 13-20 m 
långa och ca 1 m breda. Fyllningen bestod av sand- 
blandad mylla och i botten lera eller sand. I åtta av 
schakten fanns ett kulturlager, bestående av sotig 
sand. I några av schakten mot norr, på en lägre höjd, 
var kulturlagret snarare mörkfärgat än sotigt. Lagret 
låg 0,3-0,8 m under den nuvarande ytan.

Inga konstruktioner eller fynd påträffades.

Fynd:- 
Datering: -

Kjula sn, Kjula-Berga 7:1
RAÄ, UV Mitt
Agneta Åkerlund, Sonja Wigren

En arkeologisk utredning samt förundersökningar 
utfördes med anledning av breddning samt delvis 
ombyggnad av väg 899.

Utredningen innefattade provgrävning i områden 
med fosfatanhopningar. Totalt grävdes 35 schakt, 
omfattande ca 480 löpmeter. Schaktbredden var 
1,4—3,5 m och djupet 0,1-0,7 nr. De undersökta om
rådena ligger i en sydostlig respektive ostlig sluttning 
från grusås. I det norra avsnittet, som ligger på nivå
er mellan 53 och 58 m.ö.h., påträffades elva kvarts
avslag i fin mellansand alldeles ovanför ett grusigt 
parti, en förmodad strandvall. I det södra avsnittet 
framkom ett par fläckar med sot och/eller eldåverkat 
gms. Det kunde inte avgöras om de härrörde från för
historisk tid.

Två hålvägar, parallella med den nuvarande vä
gen, registrerades vid utredningen. Vid en förunder
sökning dokumenterades hålvägarna. Dessutom 
grävdes ett schakt genom den ena av vägarna - i den 
andra togs ett schakt upp vid utredningen - och en 
profil ritades. Ingen ytterligare undersökning bör 
vara nödvändig i detta område.

Ytterligare en förundersökning baserades på resul
taten av utredningen, som visade på fosfatkoncentra
tioner och förekomst av slagen kvarts i ett läge bedömt 
som lämpligt för bosättning under äldre stenålder.

Totalt grävdes tre schakt, som täckte en yta av ca 
436 m2. Schakten var i allmänhet 0,1-0,2 m djupa, 
en del av ett utredningsschakt grävdes till ett större 
djup (1,2 m). Totalt handgrävdes 25 m2 av ytan, ma
terialet från 4 m2 sållades.

I den norra delen av undersökningsområdet do
minerade sand, medan inslaget av grus och stenar 
ökade mot söder. I norr påträffades en trattformig 
grop. 1,8 m i diameter vid ytan och 1,2 m djup. Nå
got samband med den slagna kvartsen kunde inte 
konstateras. Gropen var fyndtom. Vid förundersök
ningen framkom sex kvartsavslag.

Fynd: Kvartsavslag.
Datering: -

Kjula sn, Kjula-Berga 7:1
RAÄ, UV Mitt 
Agneta Åkerlund

Med anledning av en arkeologisk utredning, där det 
påträffades två parallella förhöjningar i markytan 
och en kolhorisont innehållande ett kvartsavslag, ge
nomfördes en förundersökning.

Två schakt, täckande en yta av ca 120 m2, gräv
des till ett djup av ca 0.3-0.4 m. I det ena schaktet 
dokumenterades under vegetationsskiktet ett lager 
med brungrå sand. Lagret var omrört, möjligen od
lat. Därunder framkom ett lager med ljusgrå silt med 
jämutfällningar. I övergång mellan och delvis i nå
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got av dessa två lager framkom en ca 5 x 2 m stor 
mörkfärgning som innehöll träkoisbitar och skärviga 
stenar. Detta tolkades som brandhorisont eller fossil 
markyta. På ett ställe framkom i siltlagret en lins, ca 
0,55 m i diameter och 0,2 m tjock, innehållande röd
färgad silt. Linsen betraktades som bränd. I det söd
ra schaktet påträffades en hästskosöm i den odlings- 
påverkade sanden ca 0,3 m under markytan.

Fynd: - 
Datering: -

Kärnbo sn, Gripsholm 4:1, fornlämningarna 17,
18 m.fl.
RAÄ, UV Mitt 
Sonja Wigren

En specialinventering föranleddes av att en golfba
na planerades i området. De registrerade fomläm- 
ningama inventerades vid fornminnesinventeringen 
år 1957.

Området bestod av åkermark med större och 
mindre impediment och gränsade i norr till ett mind
re skogsparti. Ett par områden var granplanterade 
och andra bevuxna med tät slån och/eller nypon, vil
ket omöjliggjorde en granskning. Det innebär att fler 
fomlämningar troligen kan förväntas komma fram 
vid en eventuell röjning. Förutom de kända fom- 
lämningarna iakttogs följande:

Vid gränsen i norr fanns en eventuell mittblocks- 
stensättning samt låga, mer otydliga stensättningar(?).

På ett impediment i den norra delen fanns en rest 
sten samt minst en stensättning(?).

I den västra delen av området fanns minst två sten- 
sättningar.

RAÄ 18 var registrerad som tre stensättningar. 
Här fanns ytterligare minst två samt norr därom en 
större, plan, närmast stenfri yta och en terrassering, 
som båda utgjorde bra boplatslägen.

Fynd: -
Datering: Bronsålder-sen tid.

Kärnbo sn, Gripsholms folkhögskola
RAÄ, UV Mitt 
Lena Beronius

En arkeologisk utredning föranleddes av att nya 
elevhem skulle byggas inom Gripsholms slottsom- 
råde, nära det s.k. Gustav III:s stall. Tre byggnader 
var planerade mellan Hjorthagen och ett impediment 
i åkern på en höjd av 4—7 m.ö.h..

Syftet var att undersöka om det på platsen fanns 
några lämningar från tiden före det att Bo Jonsson 
Grip köpte upp mark och gårdar för att bygga Grips
holm på 1370-talet.

Fyra schakt, ca 10-15 x 1,5 m stora, togs upp in
nanför huskropparnas ytor. Ett 0,3 m tjockt plogla
ger innehållande tegel, fajans, yngre rödgods och

glas låg direkt på den sterila bottenleran. I ett av 
schakten (B) hittades ett skifferfragment, förmodli
gen ett bryne, samt enstaka skörbrända stenar mot 
bottenleran. Ingenting i övrigt indikerade någon 
form av äldre aktiviteter.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Kärnbo sn, Sundby 4:1
RAÄ, UV Mitt 
Lars Sjösvärd

Inför anläggande av skogsbilväg mellan en fomborg 
(RAÄ 55) och ett äldre gravfält (RAÄ 6), utfördes en 
antikvarisk kontroll. Kontrollen omfattade 120 m av 
vägsträckans högsta och något planare del. Vid kon
trollen påträffades en härd. Anläggningen var rund
ad, 9,7 m i diameter och 0,1 m tjock och bestod av 
glest liggande skörbränd sten med svag sotinbland
ning. Härden hade flack botten och markytan, hu
vudsakligen morängrus, var intill anläggningen något 
eldpåverkad. I härden påträffades bränd lera, några 
brända ben, ett eventuellt kvartsavslag och kol.

Härden låg ca 40 m.ö.h., 100 m söder om fom- 
borgen, 200 m väster om gravfältet, nordost om Få- 
gelstamossen.

Runt härden upptogs en större yta men inga yt
terligare boplatsindikationer framkom.

Fynd:- 
Datering: -

Lids sn, Lilla Lundby 1:1
RAÄ, UV Mitt 
Sonja Wigren

En förundersökning utfördes på grund av planerat 
villabygge inom fomlämningsområde. Ett flertal så
väl registrerade som oregistrerade fomlämningar 
finns i den närmaste omgivningen. Inom området, 
gräsbevuxet impediment samt åker, upptogs tre 
schakt, totalt 42 m. Dessutom undersöktes två ytor i 
anslutning till jordfasta stenblock. Runt båda block
en påträffades relativt mycket sten, men ingenting 
som tydde på gravar framkom vid genomgrävning. 
Under ett upp till 0,5 m tjockt matjordslager bestod 
marken omväxlande av gms, pinnmo, lera samt berg. 
Fynd: - 
Datering: -

Lunda sn, Lunda kyrka
RAÄ, UV Mitt
Lena Beronius, Karin Lindeblad

En förundersökning utfördes med anledning av att 
Lunda församling skulle utföra en VA-schaktning in
vid kyrkan.
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Kyrkan uppfördes 1765-69, med undantag av tor
net som byggdes 1897. Vid restaurering av kyrkan 
1942 och 1957 påträffades grundmurar från en äld
re romansk kyrka.

Det aktuella schaktet var 48,5 m långt, 0,6-0,9 m 
brett och 1-1,2 m djupt. Stora delar av schaktväg- 
gama var störda av grundmuren från 1700-talet. I 
schaktet invid sakristian kunde stratigrafiskt åtskil
da lager iakttas. På den sterila leran låg ett kultur- 
påverkat lager av förhistorisk karaktär. Ovanför det
ta låg två skilda kalkbrukslager med puts och fogar. 
Det undre kulturlagret, som varken innehöll tegel el
ler kalkbruk. indikerade någon form av aktivitet före 
den äldsta kyrkan. De båda kalkbrukslagren bör vara 
rester av två skilda raserings-/ombyggnadsskeden - 
vilka går dock ej att avgöra.

Inga fynd gjordes vid undersökningen. I schaktet 
förekom några få ben av människa. Med undantag 
av de fåtaliga benen syntes inga spår efter gravar i 
schaktet. Detta kan tyda på att den norra sidan av 
kyrkan tagits i bruk först i senare tid. Några murar 
tillhörande den äldre kyrkan påträffades ej.

Fynd: - 
Datering: -

Mariefred, Långgatan/Kyrkoplan, fornlämning 21
RAÄ, UV Mitt 
Lena Beronius

En schaktningsövervakning föranleddes av att en 
vattenledning skulle läggas ned i korsningen Lång- 
gatan-Källargränd. Schaktet var 15 m långt, 3 m 
brett och kraftigt stört av tidigare ledningsarbeten. I 
den östra delen framkom berggrunden omedelbart 
under den nuvarande gatunivån. I den västra delen 
låg ett myll-/sandblandat kulturlager som var ca 0,2 
m tjockt. Dateringen på detta lager är osäker, för
modligen 1500-1800-tal.

Fynd: -
Datering: 1500-1800-tal(?).

Mariefred, Munkhagsgatan, fornlämning 21
RAÄ, UV Mitt 
Boje Persson

En schaktningsövervakning utfördes i samband med 
schaktning för nya VA-ledningar i Munkhagsgatan, 
delen Storgatan-Hamnkajen. Ett ca 50 m långt och 
upp till 4 m brett schakt grävdes från korsningen 
Munkhagsgatan-Bergholmsvägen och norrut mot 
Storgatan.

Vid arbetena påträffades kulturlager och gatu- 
läggningar i upp till tre skikt, daterade till tidigast 
1700-tal. Gatuläggningama tycks ha haft samma 
sträckning som den nuvarande.

I mitten på 1700-talet nådde vattennivån upp till 
den södra delen av undersökningsområdet. Några

bryggkonstruktioner eller liknande påträffades dock 
ej inom det aktuella området.

Fynd: Tegel, porslin, stengods, yngre rödgods 
(BII:4), fönster- och buteljglas, fragment av kritpi
por, enstaka läderspill, skosulor av näver.
Datering: 1700-tal och senare.

Mariefred, Storgatan-Kyrkogatan, fornlämning 21
RAÄ, UV Mitt 
Lena Beronius

En schaktningsövervakning genomfördes på grund 
av att teleledningar skulle läggas ned i området för 
det senmedeltida klostret.

I Storgatan var schaktbredden 0,7 m, djupet 
0,6-0,7 m. I den norra delen gick schaktet i sentida 
grusfyllning. I liv med kvarteret Pedagogen 6 syn
tes en kullerstensläggning ca 0,2 m under nuvaran
de gatunivå. Ca 0,5 m under gatunivån framkom 
resterna av en tegelkonstruktion och även ett myll- 
blandat kulturlager i schaktets botten.

Schaktet vid Kyrkoplan och söderut, till Callan- 
derska gården, var endast 0,3 m brett och 0,3 m djupt 
och gick huvudsakligen i den sentida grusfyllningen. 
Kulturlager syntes endast fläckvis i schaktets botten.

Ungefär mitt för Kyrkoplan påträffades stenkon
struktioner, tolkade som murrester, förmodligen till
hörande klostret. I anslutning till murarna låg ett 
kalkbruks- och tegellager och under detta fanns kul- 
turpåverkad lera med kol och djurben. Över detta 
parti upprättades en 3,5 m lång profil.

Fynd: -
Datering: Stenmurarna 1500-tal(?), kulturlagret 
1500-1800-tal.

Nyköping, kv Biografen, fornlämning 231
RAÄ, UV Mitt 
Boje Persson

En förundersökning utfördes vid schaktning för ser
visledningar i tidigare grävda schakt i anslutning till 
kvarteret. Fyra ca 15-25 m2 stora schakt upptogs. I 
två av dessa dokumenterades profder med 0,20-0,50 
m tjocka kulturlager, i de två övriga framkom inget 
av antikvariskt intresse.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Nyköping, kv Biografen, Bagargatan fornlämning 
231
RAÄ, UV Mitt 
Boje Persson

En förundersökning föranleddes av schaktning för 
fjärrvärmeanslutning till kv Biografen.
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Vid undersökningen grävdes en 3,40 x 3,80 m stor 
grop ned till befintliga fjärrvärmeledningar i Bagar- 
gatan samt, från gropens nordöstra höm, ett ca 1,4 x 
6 m långt ledningsschakt i 70° vinkel mot kvarteret. 
Det senare berörde delvis orörda kulturlager. Tre pro
filer dokumenterades där 0,45-0,55 m tjocka kultur
lager syntes. Inga bebyggelselämningar påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Nyköping, kv Biografen, V Kvarngatan-Brunns- 
gatan, fornlämning 231 
RAÄ, UV Mitt 
Boje Persson

En förundersökning föranleddes av schaktning för 
VA-brunn. Inget av antikvariskt intresse framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Nyköping, kv Föreningen 18, fornlämning 231
RAÄ, UV Mitt 
Magnus Elfwendahl

En förundersökning föranleddes av planerad ny
byggnation inom sydöstra delen av tomten. Vid un
dersökningen påträffades kulturlager samt en kon- 
stmktionsdetalj, möjligen till en byggnad. I den me
tertjocka lagerbilden konstaterades tre tydligt åt
skilda nivåer. För den äldsta nivån är dateringen 
oklar. Eventuellt avspeglar detta lager aktiviteter 
före 1665 års stadsbrand. Den följande nivån har an
tagligen utnyttjats fram till 1719 års brand. Den yng
sta nivån anslöt till det intilliggande stallets kuller- 
stensbeläggning,

Fynd: Skofragment.
Datering: 1500-1600-tal-nyare tid.

Nyköping, kv Garvaren 1, 9, 10, 11, 12, 13, 15,17, 
18, fornlämning 231
RAÄ, UV Mitt
Carolina Andersson, Ann-Mari Hållans

I samband med planerad husbyggnation i kv Garva
ren gjordes en utredning i form av en arkivgenom
gång. Kvarteret ligger perifert i förhållande till den 
medeltida staden och har sannolikt främst utnyttjats 
under 1600-1700-talen. Uppgifter rörande kvarteret 
hämtades från 1600-talskartor över tomtöreslängder, 
stadskartor från 1800-talet, samt byggnadsritningar 
över de byggnader som senast stod i kvarteret. En
ligt tomtöreskartan från 1674 berördes fem hela 
1600-talstomter av exploateringen. Byggnadsrit
ningarna visar att de sentida husen i kvarteret inte 
haft källare.

Fynd: -
Datering: -

Nyköping, kv Klädeshandlaren, fornlämning 231
RAÄ, UV Mitt 
Boje Persson

En undersökning föranleddes av schaktning för en 
transformatorstation med därtill anslutande kabel
schakt.

Schakten grävdes ned till ca 1 meters djup. I bot
ten av transformatorschaktet framkom kulturlager 
och bebyggelselämningar i form av stolpar och en 
förmodad syllstock. Inga fynd påträffades i kultur
lagret.

I ett ovanliggande omrört kulturjordslager fanns 
skärvor av yngre rödgods, fajans, porslin, fönsterglas 
och tegel. Fynden tillvaratogs ej.

Fynd:- 
Datering: -

Nyköping, kv Residenset, fornlämning 231
RAÄ, UV Mitt 
Jan-Äke Ljung

En schaktningsövervakning utfördes i samband med 
nybyggnation. Området var urschaktat och återfyllt 
med sand och matjord i samband med tidigare 
markingrepp. Botten utgjordes av berg som i södra 
delen gick i dagen och som i mellersta delen var 
bortsprängt och återfyllt. I områdets östra del syntes 
bergsklacken täckt av ett tunt sand- och grusblandat 
lerlager med något inslag av kol. Inga fynd påträf
fades.

Fynd: - 
Datering: -

Nyköping, Skavsta, fornlämning 42
RAÄ, UV Mitt 
Sonja Wigren

I samband med planerad utbyggnad av en start- och 
landningsbana på Nyköping-Oxelösunds flygplats 
(Skavsta) har en arkeologisk utredning utförts.

Inom planområdet finns RAÄ 41 och 42 registre
rade, ett gravfält respektive en skärvstenshög, od- 
lingsröse samt en stensättningsliknande lämning.

Utredningen utfördes i form av en specialinven
tering samt provgrävning invid RAÄ 42.

Vid specialinventeringen påträffades intet utöver 
det tidigare registrerade, men RAÄ 42 gav intryck 
av att innehålla fler anläggningar.

Vid provgrävningen upptogs tio schakt och prov
gropar, totalt ca 177 löpmeter. Härvid noterades 
minst åtta skärvstenshögar (?), en stensättning samt 
ett omfattande kulturlager. Omfattningen av det se-
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nare har inte fastställts. Kulturlagrets tjocklek tyck
tes variera, men ett stickprov i schakt D visade på 22 
cm. Ett bronsband och en krukskärva påträffades 
och i kulturlagret fanns, förutom skörbrända stenar, 
även bränd lera.

För att fastställa fomlämningens karaktär och 
omfattning fordras att utredningen följs upp med en 
förundersökning.

Fynd: - 
Datering: -

Nyköping, Skavsta, fornlämningarna 41,42, 418
RAÄ, UV Mitt 
Michael Olausson

En förundersökning föranleddes av planerad ut
byggnad av start-Aandningsbanan vid Nyköpings 
flygplats. Den genomfördes i två etapper. RAÄ 42 
var registrerad som en skärvstenshög, ett odlingsrö- 
se och en stensättningsliknande lämning. Vid en ti
digare genomförd arkeologisk utredning hade ett an
tal skärvstenshögar samt boplatslager registrerats. 
Vid årets undersökning registrerades en 90 x 50 m 
stor (4 500 m2) boplats med sammanhängande kul
turlager. Inom boplatsens centrala del - en 50 x 40 
m stor hylla - var 7 skärvstenshögar, 4 x 5-10 x 13 
m stora och 0,4-0,8 m höga. Samtliga med flack 
profil och begränsade av skärvstenar.

Boplatsens nordöstra del var kraftigt skadad av 
militära installationer, bunkrar mm. I detta område 
fanns två skärvstenshögar, varav en halverad, samt 
ett intakt kulturlager. Kulturlagret var i snitt 0,05-0,1 
m tjockt och föreföll fyndfattigt. Fynd av bränd lera, 
keramik, brända ben i tio provgropar. Mellan skärv
stenshögar framkom härdar, lerplattor (ugnar) m.m.

Gravfältet RAÄ 41, beläget 150 m västsydväst 
om RAÄ 42, kunde begränsas mot norr. Inga nya an
läggningar framkom. Mellan gravfältet och RAÄ 42 
framkom en tidigare okänd boplats, 80 x 40 m stor, 
med ett 0,1-0,2 m tjockt kulturlager samt en skärv
stenshög i den södra delen. Fynd av bränd lera, brän
da ben, keramik, harts. 14C-prover inskickade. Inga 
resultat föreligger ännu.

Fynd: Bränd lera, brända ben, keramik, harts. 
Datering: Yngre bronsålder, äldsta järnålder (grav
fältet).

Nyköping, Västra Kvarngatan 39 och 60, fornläm
ning 231
RAÄ, UV Mitt 
Magnus Elfwendahl

En förundersökning föranleddes av anslutningsar- 
beten för fjärrvärme. Vid arbetet berördes huvud
sakligen fyllnadsmassor från områdets utveckling 
och utnyttjande sedan 1600-talet. I ett litet avsnitt 
grävdes ned till sterila lager varvid högmedeltida

kulturlager påträffades. Dessa berördes ej av det 
fortsatta schaktningsarbetet.

Fynd: A-gods, BII:4, bearbetat trä samt läderspill. 
Datering: 1200-tal-nyare tid.

Näshulta, Oppeby 1:13, invid fornlämning 4
RAÄ, UV Mitt 
Jan-Ake Ljung

Med anledning av planer att uppföra ett garage ca 40 
m nordväst om RAÄ 4 (stensättning), utfördes en 
schaktningskontroll i samband med schaktning. Vid 
kontrollen påträffades inget av antikvariskt intresse.

Fynd: - 
Datering: -

Strängnäs, kv Bodarna, fornlämning 314
RAÄ, UV Mitt 
Magnus Elfwendahl

En förundersökning föranleddes av planerad ny
byggnation. Vid undersökningen framkom kulturla
ger samt i ett fall anläggningsrester från tidigare ak
tiviteter i området.

Under bitvis kraftigt omrörda och i senare tid på
förda lager framkom tydliga bebyggelsenivåer, främst 
markerade genom olika brandhorisonter. De tidigas
te spåren av mänsklig aktivitet i området avtecknar 
sig som ett sandigt, grusigt kulturlager vilket vilar på 
det ursprungliga åsmaterialet. De fåtaliga fynden an
tyder att en av de äldre bebyggelsenivåema, dock inte 
den äldsta, möjligen avsatts under 1200-1400-talet.

Fynd: Keramik (A-gods, BI, Cl, CII, Bll:4). 
Datering: Medeltid.

Strängnäs, kv Glasberget 7, fornlämning 314
RAÄ, UV Mitt 
Boje Persson

En förundersökning föranleddes av utbyggnad av ett 
befintligt hus. Endast ett omrört kulturjordslager på
träffades.

Fynd: Keramik (yngre rödgods), kritpipsskaft, spik 
samt ben.
Datering: -

Strängnäs, Lektorsgatan. fornlämning 314
RAÄ, UV Mitt 
Boje Persson

En antikvarisk kontroll utfördes i samband med 
schaktningar för telekablar. Inga kulturlager eller an
läggningar framkom.
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Fynd: -
Datering: -

Strängnäs, kv Nabben 3, fornlämning 314
RAÄ, UV Mitt 
Boje Persson

En förundersökning föranleddes av schaktningar i 
samband med husbyggnation. Inga kulturlager eller 
anläggningar framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Strängnäs, kv S:t Göran 5, 6 och 7, fornlämning 
314
RAÄ, UV Mitt 
Jan-Ake Ljung

En förundersökning föranleddes av planerad hus
byggnation.

Inom delar av undersökningsområdets södra par
tier konstaterades kulturlager från 1700-talet. Lagren 
var bitvis kraftigt störda av sentida markingrepp. 
Övriga ytor inom exploateringsområdet syntes stör
da av äldre, numera riven bebyggelse. Orörda mark
lager utgjordes av olika sjösediment, såsom varv av 
lera och sand, belägna maximalt ca 0,7 m under nu
varande markyta.

Fynd: - 
Datering: -

Strängnäs, Strängnäs 3:1, fornlämning 261
RAÄ, UV Mitt 
Sonja Wigren

En förundersökning föranleddes av att nya byggna
der planeras att uppföras i anslutning till RAÄ 261, 
ett gravfält. Gravfältet kommer att ligga inklämt 
mellan industribyggnader och en parkeringsplats.

Förundersökningen utfördes som en provgräv
ning. I anslutning till de synliga gravarna grävdes 
provgropar och schakt på femton punkter, totalt ca 
73 löpmeter. Terrängen var besvärlig med tät växt
lighet, vars rötter gjorde det var svårt att gå ner i mar
ken. Marken består av en stenig moränbacke.

Vid grävningen konstaterades dock tätare liggan
de stenar, varav ett par närmast flata, i schakten 2,3, 
5 och 9. Totalt påträffades fyra-fem osäkra samt en 
säker grav i schakten. På gravfältet iakttogs i övrigt 
fjorton relativt säkra och fyra osäkra stensättningar. 
En stensättning på krönet av moränimpedimentet, är 
sannolikt större än vad som uppgivits vid invente
ringen (1957).

Fynd: -
Datering: Järnålder.

Sundby sn, Ingespjuta 1:4,2:2, Lövgård 5:1 
RAÄ, UV Mitt 
Sonja Wigren

Med anledning av att en golfbana planeras utfördes 
en arkeologisk utredning i form av specialinvente
ring och provgrävning. 1 området, vilket fommin- 
nesinventerades år 1986, har endast en ca 25 m lång 
stensträng (RAÄ 38) tidigare noterats.

Vid specialinventeringen konstaterades följande:
I områdets södra del finns några mindre stensam

lingar, ett litet odlingsröse(?) samt en äldre husgrund 
(1-3).

I den västra delen finns en samlad miljö med en 
ca 5 x 5 m stor husgrund med spisröse av gråsten, yt
terligare en husgrund (uthus?), gropkällare(?), sten
murar, åkerhak, små låga odlingsrösen, gränsröse 
och en gammal vägbank (ägoväg?) (4—5). Norr där
om ligger en avlång vall av övermossade, mindre 
stenar samt odlingsrösen (6).

Ytterligare en bit norrut, längs Torparängen, har 
en "körväg” röjts - stenar på båda sidor (7). Nord
ost om denna löper en eventuell hålväg, vilken syns 
som en grund svacka (8). Intill hålvägen ligger ett 
naturligt stenigt område. Det kan inte uteslutas, att 
stensättningar finns bland de naturligt liggande ste
narna (9).

I områdets östra del, väster om Sjötugärdet finns 
på en liten höjd en eventuell stensättning, ca 5 m 
djup (10). Längs områdets östra kant löper, med av
brott, en delvis välbevarad stenmur (11).

I mellersta delen, i skogsmark, finns ännu en hål
väg (12) och nordväst därom, på ett bergkrön ett par 
stensamlingar. Intill dem liggeren stensättning (13).

I den sydöstra delen finns en terrassering (14).
Den efterföljande provgrävningen gjordes i an

slutning till punkterna 1-2 samt 14.
I det förstnämnda området grävdes åtta prov gro

par och schakt, 26 m2 och 20 löpmeter. Inga fom- 
lämningar framkom i det naturligt steniga området.

Inom terrasseringen grävdes totalt 41 löpmeter. 
Marken bestod dels av morän, dels av fin, gul mo
sand. Mot nordost fanns en väl markerad terrasskant 
med ett stort antal stenar, såväl i som under torven. 
Inga indikationer på boplats framkom dock.

Fynd: - 
Datering: -

Södertälje, stg 515
RAÄ, UV Mitt
Per Gustafsson, Christina Lindgren

En undersökning föranleddes av en av Banverket 
planerad ny bansträckning. Läget, en platå mellan 
bergsklackar, ansågs som möjligt stenåldersboplats- 
läge. Även nivån över havet, 25-35 m bidrog till 
misstanken. Enstaka förhöjda fosfatvärden hade 
konstaterats. Dessutom hade några stensättningslik- 
nande lämningar observerats. Över platån drogs tio
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schakt med maskin samt grävdes fyra provrutor. Två 
stensättningsliknande lämningar och en oval sten- 
krets undersöktes, de visade sig vara naturbildning
ar eller sprängsten. Inga fomlämningar framkom i de 
undersökta delarna av platån.

Fynd: - 
Datering: -

Södertälje, Strömsviken stg 515
RAÄ, UV Mitt 
Boje Persson

En utredning föranleddes av SJ:s projekterade nya 
bansträckning mellan Flemingsberg och Jäma.

Provborrning med skruvborr genomfördes över 
gamla sjöfartsleden mot Södertälje för att konstate
ra om området schaktats ut eller om det fanns kul
turlager i området. Sammanlagt togs 26 borrprover 
ned till 4—6 meters djup. Inget av antikvariskt in
tresse framkom.

Fynd:- 
Datering: -

Torshälla, Folkesta industriområde
RAA, UV Mitt 
Jan-Ake Ljung

En utredning föranleddes av att industritomter pla
neras på och i anslutning till tidigare undersökta 
gravfält (RAÄ 32, 33) från yngre bronsålder-folk- 
vandringstid (se Damell 1973, Östmark 1982). I an
slutning till dessa områden kunde ytterligare gravar 
och boplatslämningar inte uteslutas.

Av de fyra områden som var föremål för utredning 
uppvisade områdena 1 och 2 stensättningsliknande 
lämningar, varav en, inom område 2, sedan tidigare 
var registrerad som RAÄ 121.

Område 1 och 3 var föremål för provgrävning 
med hjälp av maskin. Samtliga områden okulärbe- 
siktigades i fält.

Fynd: - 
Datering: -

Torshälla, kv Rådmannen 2, fornlämning 95
Eskilstuna museer 
Kerstin Bergengren

En schaktningsövervakning utfördes i samband med 
grävning för vatten- och avloppsledningar, i Järn
vägsgatan. till fastigheten Rådmannen 2.

Rester av en kullerstensbeläggning fanns från 
tomtgränsen och 2 m ut i gatan (10 cm under asfalt
ytan). Såväl under kullerstensläggningen, som i öv
rigt, fanns ett sterilt sandlager med enstaka stora ste
nar. Inga fynd eller kulturlager påträffades.

Torshälla, Storgatan-Holmgränd, fornlämning 95
RAÄ, UV Mitt 
Jan-Ake Ljung

En schaktningsövervakning föranleddes installation 
av fjärrvärmerör i delar av Storgatan och Holmgränd.

I hela den övervakade sträckningen konstaterades 
yngre kullerstensbeläggningar och fyllning, som ut
ifrån fynden daterades till 1700-talet och senare. På 
ön i områdets östligaste del kunde även ytligt be
lägna kulturlager konstateras. Dessa daterades till 
1600-1700-tal och senare.

Ett urval av keramikfynd tillvaratogs.

Fynd: Yngre rödgods, BII:4, pottkakel, fajans, tre- 
fotsställ för keramikbränning m m.
Datering: Nyare tid, före 1850.

Fynd: -
Datering: -

Trosa, Bråta bytomt, Tomtaklint 11:1, fornläm
ning 359
RAÄ, UV Mitt 
Boje Persson

En förundersökning föranleddes av en förlängd väg- 
dragning norr om det tidigare exploaterade området 
Tomtaklint 11:1 och söder om Bråta gamla bytomt 
(RAÄ 359).

Femton schakt upptogs, huvudsakligen i väg- 
dragningens längdriktning. Schakten var i medeltal 
10 m långa och 3 m breda. I tre av schakten påträf
fades risdiken, anlagda i dränerande syfte. Eventu
ellt kan de även ha haft en sekundär funktion som 
gärdesbegränsningar.

Inga fynd eller osteologiskt material påträffades. 
Sannolikt rör det sig om dränering från tidigt 

1700-tal.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Trosa-Vagnhärad, TYosa Väsby 8:2 m.fl.
RAÄ, UV Mitt 
C Aqvist

Med anledning av planerad bebyggelse gjordes en 
arkeologisk utredning i två etapper runt Väsby gård. 
Den första etappen omfattade arkivstudie, fosfat
kartering och specialinventering av området. Under 
hösten 1989 gjordes arkivstudien samt en del av fos
fatkarteringen.

Fosfatkarteringen utfördes av personal från 
RAGU. En del områden uppvisade förhöjda värden, 
bl.a. kring Väsby gård och vid Mölnaängen.

Den äldsta kartan är från 1689. Av denna framgår 
det att området delas mellan Mölna och Nygård.
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Wäsbys ägor befinner sig helt utanför exploate
ringsområdet. Den enda markerade bebyggelsen 
återfinns i områdets norra del, strax söder om Ödes
by Kvam. På kartan från 1820 framgår att Mölna 
och Nygård äger områdets västra delar, medan hu
vuddelen av området blivit någon typ av samfällig- 
het. Inom området finns nu Lilla och Stora Wäsby. 
Sannolikt är läget för Stora Wäsby samma som lä
get för dagens gård.

Fynd:- 
Datering: -

Trosa-Vagnhärad, Türeholm 2:5, Sköttedal, forn- 
lämning 254
RAÄ, UV Mitt 
Agneta Åkerlund

I direkt anslutning till stenåldersboplatsen Sköttedal 
(RAÄ 254) har schaktning utförts i syfte att fastställa 
om boplatsspåren sträcker sig in på planerad bo- 
stadstomt. I ett 37 m långt, 1,79 m brett och 0,6-0,8 
m djupt schakt iakttogs under ploglagret skiktat grus, 
sand och silt - möjligen spår av skiftande vattenni
våer under stenålder. Recenta störningar i form av ett 
dräneringsdike och en lerlins med tegel registrera
des. Inga anläggningar av förhistorisk karaktär kun
de konstateras. Ett stycke av hälleflintsliknande 
bergart med slagspår påträffades dock i ploglagret.

Den undersökta ytan har troligen utgjort ett 
strandnära område vid tiden för den gropkeramiska 
boplatsen. Eftersom det inte påträffades några an
läggningar, fyndanhopningar eller andra spår av 
förhistorisk aktivitet direkt på platsen tolkades den
na del som ett mindre utnyttjat ytterområde.

Fynd: -
Datering: Mellanneolitikum.

Tveta sn, Bränninge 1:4
RAÄ, UV Mitt 
Karin Äijä, Eva Isedal

En förundersökning utfördes med anledning av järn
vägsbygge. Före undersökningen tycktes odlings- 
sten täcka en ca 8 m i diameter stor stensättning. Un
dersökningen visade att odlingsstenen inte täckte en 
förhistorisk anläggning.

Fynd: - 
Datering: -

Tveta sn. Bränninge 1:4, fornlämning 70
RAÄ, UV Mitt
Lillemor Schiitzler, Bo Seving

En arkeologisk utredning föranleddes av Banverkets 
projekterade nya bansträckning, mellan Flemings-

berg och Jäma. Järnvägen kommer att gå över åker
mark nordväst om RAÄ 70, ett boplatsområde på en 
åkerholme, som möjligen är Bränninge gamla by
tomt.

Fosfatkartering av boplatsen samt åkermarken 
norr och väster om denna gav enstaka, svagt förhöj
da fosfatvärden. Vid maskinschaktning längs ban- 
sträckningen samt provrutor placerade efter de för
höjda fosfatvärdena och upp mot åkerholmen (bo
platsen) kunde endast en mindre härdbotten konsta
teras.

Fynd: Buteljglas, porslin, spik.
Datering: -

Tveta sn, K vedestä 1:1
RAÄ, UV Mitt 
Karin Äijä, Eva Isedal

En förundersökning utfördes med anledning av järn
vägsbygge. Före undersökningen syntes på krönet 
av ett berg en stensättningsliknande lämning, 6 m i 
diameter och 0,3 m hög. I ett 40 x 75 m stort områ
de i bansträckningen syntes ytterligare ett tjugotal 
förhöjningar och förtätningar av stenar som kunde 
vara gravar (jfr Skärgårdsstad). Området torvades 
delvis av med maskin och de stensättningsliknande 
lämningarna rensades fram, varvid kunde konstate
ras att det rörde sig om naturbildningar.

Fynd: - 
Datering: -

Tveta, K vedestä 1:1 
RAÄ, UV Mitt
Lillemor Schiitzler, Britta Kihlstedt

En arkeologisk utredning och en förundersökning 
föranleddes av SJ:s projekterade nya bansträckning 
mellan Flemingsberg och Jäma. Banan passerar vid 
undersökningsområdet en svag höjdsträckning, vars 
södra sida sluttar ned mot sjön Lanaren. Området 
ligger 30-33 m.ö.h., i åkermark. Under ploglagret 
utgörs marken ställvis av mo, och i övrigt av skik
tad mjäla/lera.

I omedelbar anslutning till undersökningsområdet 
ligger RAÄ 45, två odlingsrösen.

Vid undersökningen upptogs 340 löpmeter sök- 
schakt samt en större sammanhängande yta med 
grävmaskin. Dessutom handgrävdes provgropar. På 
höjdryggens krön samt i sluttningen söder om den
na framkom boplatslämningar i form av härdar, gro
par och linser. Utanför och i anslutning till anlägg
ningarna framkom sparsamt med keramik, bränd 
lera, flinta samt brända ben.

I området omedelbart nordost om undersök
ningsområdet påträffades vid besiktning flintavslag 
och ett fragment av en slipsten.
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Fynd: Keramik, flinta, bränd lera, brända ben.
Datering: Neolitikum-jämålder.

Tveta sn, Kvedesta 1:1, fornlämning 45
RAÄ, UV Mi tt
Lillemor Schiitzler, Britta Kihlstedt

En arkeologisk utredning/förundersökning, som 
följdes av en undersökning, föranleddes av SJ:s pro
jekterade bansträckning mellan Flemingsberg och 
Jäma. Banan passerar vid undersökningsområdet 
över en svag höjdsträckning vars södra sida sluttar 
ner mot sjön Lanaren. Området ligger mellan 29 och 
34 m.ö.h. och omfattar både åkermark och två mind
re åkerholmar, ställvis med berg i dagen. Marken ut
görs dels av skiktad moig mjäla/lera, dels av morän.

RAÄ 45 utgjordes av två odlings-/röjningsrösen. 
Dessa var belägna 31-34 m.ö.h. på de två åkerhol- 
mama.

Vid förundersökningen avlägsnades ytligt liggan
de odlingssten och delar av åkerholmarna avtorva- 
des, varvid 7-8 stensättningar framträdde. I områ
dets södra del påträffades boplatsmaterial i form av 
slagen kvarts och keramik utanför en av gravarna. 
Gravarna föreföll att överlagra en boplats med osä
ker datering.

Vid den följande undersökningen framkom en 
boplatsyta på höjdryggens krön, bestående av en el
ler flera huslämningar samt intilliggande anlägg
ningar av boplatskaraktär. Sammanlagt påträffades 
inom denna del av området ett femtiotal anlägg
ningar: stolphål, härdar, gropar samt härd- och kok
gropar. Fynden utgjordes av enstaka krukskärvor, 
bränd lera samt ett fåtal brända ben. Dateringen är 
osäker.

På sydsluttningen i den södra delen undersöktes 
en nyupptäckt gropkeramisk boplats belägen ca 
30-32 m.ö.h. Fynden utgjordes av rikligt med grop
keramik, enstaka slagen kvarts, kvartsit och flinta, 
samt slipstensfragment av sandsten. I anslutning till 
denna yta framkom fyra anläggningar: tre härdar och 
en grop.

Omedelbart norr om den gropkeramiska boplats
ytan, nära höjdsträckningens krön undersöktes en 
rund stensättning, 4 m i diameter och 0,2 m hög. I 
dess centrala del framkom en delvis stenfylld ned
gravning, 2,0 x 1,1 m stor, sannolikt en skelettbe
gravning. Vid undersökningen påträffades ett mind
re antal krukskärvor samt slagen kvartsit. De sena
re härrör möjligen från underliggande boplatser.

I övrigt undersöktes ett tiotal stensamlingar på de 
båda åkerholmama, vilka vid förundersökningen be
dömts som eventuella gravar. De visade sig vara sen
tida agrara lämningar bestående av odlingssten.

Fynd: Keramik, bränd lera, flinta, kvartsit, kvarts, 
slipstensfragment av sandsten, brända ben. 
Datering: Äldre mellanneolitikum, järnålder, sen tid.

Tveta sn, Kvedesta, Tysslinge 1:7 
RAÄ, UV Mitt
Per Gustafsson, Christina Lindgren

En förundersökning föranleddes av SJ:s planer på en 
ny bansträckning mellan Flemingsberg och Jäma.

Området ansågs vara ett troligt läge för stenål- 
dersbosättning, något som tidigare också indikerats 
av lösfynd.

Sammanlagt framkom 14 anläggningar i form av 
mörkfärgningar, härdar samt stolphål. Dessutom 
påträffades krukskärvor av jämålderskaraktär. Om
rådet var mycket stört av odlingsverksamhet och di- 
kesgrävning.

Fynd: Keramik, jämföremål.
Datering: Äldre järnålder.

Tveta sn, Tvetaberg
RAÄ, UV Mitt
Lillemor Schiitzler, Bo Seving

Med anledning av en ny bansträckning, Södertäl- 
je-Eskilstuna, gjordes en arkeologisk utredning i 
området för en kraftigt övertorvad stenig förhöjning. 
Den var ca 3 m i diameter och kunde eventuellt vara 
en grav.

Stensamlingen låg på en mot väster utskjutande 
bergsklack, på krönet av en bäckdal.

Efter avtorvning visade sig en gles oregelbunden 
stenpackning i det närmaste direkt på berget. Fyll
ningen mellan stenarna bestod av morängrus. Då 
ingenting framkom vid genomgrävning tolkades 
stensamlingen som en naturbildning.

Fynd:- 
Datering: -

Tveta sn, Tvetaberg, fornlämning 164
RAÄ, UV Mitt 
Karin Äijä, Eva Isedal

En arkeologisk utredning/förundersökning, följd av 
en undersökning, utfördes med anledning av järn
vägsbygge.

En ca 20 x 20 m stor stensättningsliknande läm
ning - grav(?) - påträffades vid inventering. Läm
ningen framrensades och syntes därefter som ett ca 
16 x 12 m stort skärvstensflak i krönläge, som när
mast hade karaktären av en grav. Efter röjning syn
tes ytterligare ett antal stensättnings-/röseliknande 
anläggningar i den planerade bansträckningen.

Vid förundersökningen avbanades ca 1 599 m2 
med maskin, varvid ytterligare 15 stensättningslik
nande anläggningar påträffades, även dessa hade 
närmast karaktären av gravar.

Vid den följande undersökningen visade sig det 
16 x 12 m stora skärvstensflaket vara en 1,5 m djup 
grop fylld med skärv i g sten. Anläggningens funk-
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tion kunde inte fastställas, men det stod klart att det 
brunnit/bränts på platsen. En knacksten påträffades 
ytligt i anläggningen. Strax nordväst därom fanns en 
20 x 40 m stor stenröjd yta som saknade spår av od
ling. Väster därom låg fem stensättningsliknande an
läggningar, varav en härd, på rad, vars sträckning 
fortsatte ca 30 m utanför undersökningsområdet. 
Under stenpackningama fanns gropar. Deras funk
tion är oviss.

En ca 17 m lång stensträng sträckte sig i det när
maste parallellt med de tidigare nämnda anlägg
ningarna på rad och i det stenröjda området fanns 
även en i förhållande till dem tvärgående närmast 
stensträngsliknande lämning.

Ytterligare sex stensättningsliknande anläggning
ar fanns i anslutning till den stenröjda ytan. De var 
vällagda och hade karaktären av gravar. Två av dem 
framstod som blockgravar. 1 en av dessa påträffades 
en sten med slipyta.

Fynd: - 
Datering: -

Västerhaninge sn, Ribby, fornlämning 361
RAÄ, UV Mitt 
Michael Olausson

I samband med planerad bostadsbyggnation ge
nomfördes en förundersökning av en av flera bo
platser inom ett exploateringsområde på totalt ca 
500 000 m2. En arkeologisk utredning genomförd 
1988 av Arkeologikonsult AB, kunde påvisa före
komst av boplats. Arkeologikonsult hade begränsat 
boplatsen till en yta av ca 3 500 m2 i två delar. RAÄ 
361 var tidigare registrerad som en älvkvamsföre- 
komst på häll med ca 160 skålgropar. Ca 2 800 m2 
upptogs inom 19 schakt, varav ca 625 m2 utanför det 
egentliga exploateringsområdet. Undersökningen 
kunde registrera en minst 25 000 m2 stor samman
hängande boplats. Denna är lokaliserad på ett pla
nare sandigt område numera åker/äng. Boplatsen 
fortsätter ut i leran. Någon begränsning mot norr och 
söder kunde ej göras. Kulturlagret varierar i tjocklek 
mellan 0,05 och 0,4 m, i snitt 0,1 m. Kulturlagret är 
dock svårare att urskilja i lerområdet. I schakten 
framkom ett stort antal anläggningar, framför allt 
härdar och stolphål. Två större ytor upptogs och 
handrensades och i ett schakt utgrävdes kulturlagret. 
Allt sållades. Inom en yta framkom minst ett lång
hus, ett grophus + en förrådsgrop. Här snittades 5 an
läggningar. Fynden var lika över lag i samtliga kul- 
turlagerförande schakt. Keramik av i huvudsak tre 
typer: rabbig och stimmig typ, bränd lera, brända 
ben, knackstenar, flinta, kvartsavslag.

Sju 14C-prover är inskickade. Dateringen ligger 
sannolikt i yngre bronsåldern, möjligen även äldsta 
järnåldern. Enstaka bitar keramik av äldre bronsål- 
derskaraktär finns också. Boplatsen är relativt intakt 
trots odling, kulturlagret innehåller emellertid för
vånansvärt lite skärvsten.

Fynd: Keramik, bränd lera, brända ben, knackstenar, 
flinta, kvartsavslag.
Datering: Bronsålder.

Västerhaninge sn, TVngelsta 4, fornlämning 88
RAÄ, UV Mitt 
Birgitta Sander

Med anledning av planerad bebyggelse söder om 
RAÄ 88, ett gravfält innefattande ett 20-tal anlägg
ningar, upptogs schakt i syfte att klarlägga om fom- 
lämningen sträckte sig vidare mot söder. Inom en ca 
2 000 m2 stor yta grävdes 7 schakt med maskin. I 
schakten framkom endast spår av sentida trädgårds- 
planering och en mängd sopor, främst porslin. Av de 
undersökta ytorna att döma har RAÄ 88 inte någon 
fortsättning in på det planerade exploateringsområ
det.

Fynd: -
Datering: Gravfältet - järnålder. De undersökta ytor
na - nyare tid.

Västerljung sn, Dalby 2:36 m.fl.
RAÄ, UV Mitt 
Solveig Brunstedt

En förundersökning, som omfattade fosfatanalys 
och provgrävning, föranleddes av planerad bostads- 
och bamstugebeby ggelse.

Exploateringsområdet utgörs av åkermark i väst- 
sluttning, som vid undersökningstillfället var be
vuxen med knähög råg. Under matjorden var mjäla 
och glaciallera utom i den sydöstra delen där mat
jorden överlagrade sandblandad morän.

Vid förundersökningen företogs provgrävning ge
nom tre schakt (ca 25,25 och 57 m långa och 3-4 m 
breda) samt en yta om ca 800 m2.

I schakt 1 påträffades fragment av kritpipa och en 
mörkfärgning. Schakt 2 påvisade åtta parvis ställda 
stenskodda stolphål, en härd samt ytterligare fem 
stolphål. I schaktet framkom vidare bränd lera, kol 
och jämfragment. Schakt 3, i områdets nordöstra 
del, innehöll en härd samt tio mörkfärgningar, var
av tre troligen utgör stolphål. Två jämfragment 
(spikar) framkom som schaktfynd.

På den planerade barnstugans tomt påträffades tre 
härdar, fyra stolphål, en nedgravning, en stensättning 
och 22 mörkfärgningar. Samtliga anläggningar fram
kom på sandblandad morän inom den avbanade 
ytans sydöstra hälft. Stensättningen med brända ben 
framkom i ytans östra schaktkant varför man kan 
förmoda att fler överplöjda gravar kan finnas öster 
och norr om den påträffade stensättningen.

Schakten 1 och 2 samt ytan på bamstugetomten 
måste betraktas som ett sammanhängande fomläm- 
ningsområde vars utbredning antas sammanfalla 
med fosfatkarteringens förhöjda värden. Kring 
schakt 3, i områdets nordöstra del, har fomläm-
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ningens utbredning ungefärligen begränsats med 
ledning av fosfatvärdena.

Inom områdena med förhöjda fosfatvärden bör 
inga markarbeten ske utan att Länsstyrelsens till
stånd inhämtats.

Fynd: - 
Datering: -

Ytterselö sn. Tuna 23:1
RAA, UV Mitt 
Solveig Brunstedt

En utredning utfördes med anledning av att ett ca 
10000 m2 stort moränimpediment avses detaljpla
neras för fyra villatomter. Det kunde förmodas att 
gravar fanns insprängda i vallformade ändmoräner 
i området, främst dess södra del.

Utredning genomfördes med 2 schakt, 16 resp 12 
x 1-1,5 m i en mot söder och sydost utskjutande mo
ränudde, samt 3 provstick i de centrala och västra de
larna. Inga konstruktioner eller fynd påträffades. I 
områdets sydvästra del var en 12 x 6 m stor dump
hög med sprängsten, järnskrot och tegel. I den syd
östra en ca 12 m lång stenrad som markerade en nu 
övergiven odlingsgräns.

Fynd: - 
Datering: -

Ytterselö sn, Ytterselö-Norrtorp 3:40, fornläm- 
ningarna 119,120
RAÄ, UV Mitt 
Jan-Äke Ljung

Med anledning av planer att för husbyggnation för
sälja avstyckade delar av fastigheten Ytter
selö-Norrtorp 3:40 utfördes en förundersökning av 
områden i anslutning till RAÄ 119. Vid undersök
ningen kunde inget av antikvariskt intresse konsta
teras.

Fynd:- 
Datering: -

Öja sn, Skälby 1:3,1:14, fornlämning 73
RAÄ, UV Mitt 
Michael Olausson

I samband med arbetet för ny vägsträckning, på 
Skälby 1:3, 1:14, genomfördes en antikvarisk kon
troll i form av 3 provschakt. Dessa lades i den tänk
ta vägsträckningen, ca 8 m öster om en skärvstens- 
hög (RAÄ 73), med ett mellanrum om 10 m. Schak
ten var 15 x 1 m stora. Inga spår av kulturlager/bo
platsrester kunde registreras. Boplatsen ligger med 
all sannolikhet orienterad mot söder och väster i för
hållande till skärvstenshögen.

Österhaninge sn, Blista-Kalvsvik
Arkeologikonsult AB
Stefan Bergh, Synnöve Reisborg

Inför en planerad VA-ledning gjordes en kulturhis
torisk utredning av ledningssträckningen mellan 
Blista och Kalvsvik.

Den planerade ledningen löpte till största delen i 
låglänt åkermark. Vid Husby passerade den strax 
nedanför jämåldersgravfaltet RAÄ 491 och den nu
varande gården. Området var dock till stor del ur- 
schaktat tidigare. Inga nya fomlämningar eller indi
kationer påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Fynd: -
Datering: -

Östertälje sn, Glasberga 
RAÄ, UV Mitt 
B Sander, M Olausson

Med anledning av planerad utbyggnad av Östertäl
je har en arkeologisk utredning för området kring 
Glasberga Säteri utförts. Utredningen innefattar spe
cialinventering, fosfatkartering och arkivstudier. 
Förutom tidigare registrerade fomlämningar (RAÄ 
29, 30, 40, 43-46, 49, 51, 172, 206, 238 och 243) 
kunde ytterligare anläggningar urskiljas i anslutning 
till RAÄ 49 - två hål vägar i områdets norra del samt 
ett par lämpliga boplatslägen noterades. Fomläm- 
ningsbilden inom Glasbergaområdet kan inte be
tecknas som anmärkningsvärd eller unik, men någ
ra arkeologiska delområden kan anses ha hög prio
ritet för den fortsatta planläggningen: A - grav och 
boplatsområde, RAÄ 49; C - Glasby gamla tomt, 
RAÄ 238; D - gravgrupp på bergskrön, RAÄ 30,44, 
45, 46; E - gravfält, RAÄ 172 

Tilläggas bör också B, grav- och boplatsområde 
öster om RAÄ 43, som huvudsakligen ligger i åker
mark och som först efter en förtätad fosfatprovtag
ning kompletterad med provundersökning rätt kan 
bedömas.

Fynd: - 
Datering: -

Östertälje sn, Hall 1:1, fornlämning 18
RAÄ, UV Mitt 
Karin Äijä, Eva Isedal

Arkeologiska utredningar/förundersökningar och en 
slutundersökning (av RAÄ 18) föranleddes av Ban
verkets projekterade nya bansträckning mellan Fle- 
mingsberg och Jama.

Den registrerade stensättningen (RAÄ 18), som
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var belägen i krönläge på berg och delvis nedrasad 
(?) utanför bergskanten torvades av vid förunder
sökningen. Den närmaste omgivningen banades av 
med maskin, varvid ytterligare 5 stensättningslik- 
nande lämningar, ca 3-4 m, stora påträffades.

Vid slutundersökningen framkom att stensätt- 
ningen i krönläge var 10,5 m i diameter och hade en 
kantig begränsning, närmast sexkantig. 1 anlägg
ningens centrum påträffades brända ben och ett 
jämföremål av osäker karaktär. Anläggningen kan 
dateras till äldre järnålder.

De fem stensättningsliknande lämningarna kunde 
konstateras vara naturbildningar.

På den sydvästra sidan, nedanför den branta 
bergsklacken med RAÄ 18, låg en 20 m bred och 40 
m lång blockgördel. I denna kunde förhöjningar 
skönjas, bl.a. i form av stenar i flera lager - gravar(?) 
(jfr Skärgårdsstad). Vid förundersökningen schakta
des, med maskin, på olika ställen i blockgördeln, 
varvid konstaterades att det rörde sig om en natur- 
bildning samt att sentida sopor grävts ned i den.

Vid en förundersökning, några hundra meter väs
ter om RAÄ 18, kunde förhöjningar och förtätning
ar av stenar, d.v.s. eventuella stensättningar (jfr 
Skärgårdsstad), iakttagas i det stenrika området. 
Området var ca 40 x 40 m stort i plan mark, samt 
nedanför bergsklack. Efter avtorvning med maskin 
och rensning kunde konstateras att det rörde sig om 
naturbildningar.

Fynd: -
Datering: Äldre järnålder.

Östertälje sn. Hall 4:1
RAÄ, UV Mitt 
Boje Persson

En förundersökning föranleddes av Banverkets pro
jekterade nya bansträckning mellan Flemingsberg 
och Jäma.

Undersökningsområdets skyddade läge intill Igel- 
staviken, den kommunikationsmässigt goda place
ringen, svagt förhöjda fosfatvärden, fynd av sten
gods i åkermarken samt närheten till jämålders- 
gravfältet och äldre gårdar gjorde att platsen förmo
dades ha kunnat fungera som hamn under 
vikingatid-äldre medeltid.

Området bestod huvudsakligen av åker med syd
sluttning, av en moränrygg i nordöst och ett strand
område i västra delen.

Totalt upptogs 16 provschakt, 3-115 m långa och 
med en sammanlagd längd av 352 m. Endast i ett av 
schakten framkom något av antikvariskt intresse. 
Det var en mindre skärvstenssamling med sot och 
kol och den låg på moränryggens sydsluttning i 
nordöstra delen av undersökningsområdet. I anslut
ning till denna påträffades också en keramikskärva 
av förhistorisk typ. Väster om skärvstenen framkom 
dessutom en sotfläck.

Fynd: Keramik.
Datering: -

Östertälje sn, Hall 4:1
RAÄ, UV Mitt
Lillemor Schütz ler, Britta Kihlstedt

En arkeologisk utredning, öster om ovanstående om
råde, föranleddes av Banverkets projekterade nya 
bansträckningen mellan Flemingsberg och Jäma. 
Bansträckningen löper i närheten av RAÄ 116 och 
117, en terrassering och en skålgropsförekomst samt 
en stensättningsliknande lämning, vilka tillsammans 
med förekomst av skärvsten, bränd lera och lerkli- 
ning i åkem intill indikerar en boplats från bronsål
der-äldre järnålder.

Undersökningsområdet var beläget ca 120 m sö
der om dessa fornlämningar, i motsatta kanten av en 
mindre dalgång, på nivåer mellan 25 och 30 m.ö.h. 
Marken brukas som åkermark och under ploglagret 
vidtog mjäliga/leriga sediment. Vid undersökningen 
upptogs 440 löpmeter maskinschakt samt ett mind
re antal provgropar. Inga fynd, konstruktioner eller 
kulturlager av förhistorisk karaktär kunde konstate
ras.

Fynd:- 
Datering: -

Östertälje sn, Tysslinge 1:2
RAÄ, UV Mitt
Karin Äijä, Eva Isedal, Lillemor Schützler

Med anledning av det planerade järnvägsspåret - 
den s.k. Grödingebanan - gjordes arkeologiska ut
redningar i två områden, med stensättningsliknande 
lämningar respektive en jordvall.

Före undersökning syntes tre stensättningslik
nande lämningar, varav en i krönläge, som hade ka
raktären av gravar. Efter avtorvning och rensning 
konstaterades dessa vara naturbildningar.

Den undersökta jordvallen löper i öst-västlig rikt
ning mellan två bergsklackar på en åkerholme och 
avgränsar ett plant markparti.

Vid schaktgrävning kunde det konstateras att 
även jordvallen var en naturbildning. Kvartärgeolo- 
gisk expertis tror att det kan vara en de Geer-morän.

Fynd:- 
Datering: -

Överenhörna sn, Hammarby 1:52, fornlämning 29
Stockholms läns museum 
K Riessen

I samband med en fastighetsbildning strax norr om 
Hammarby undersöktes och borttogs en stensättning 
på ett av byns två järnåldersgravfält.
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Under en oregelbundet rund stenpackning påträf
fades ett brandlager med brända ben och en mängd 
fynd, bl.a. pärlor som daterar graven till 700-tal.

Fynd: Brända ben, ett tjugotal järnnitar och spikar, 
arton glaspärlor, ett kamfragment, keramikskärvor 
efter två kärl, samt några bronsföremål, bl.a. en ge
nombruten rund prydnadsskiva.
Datering: Vendeltid.

Överenhörna sn, Husby backe, Ekensberg 1:1, 
fornlämning 61
RAÄ, UV Mitt 
Bengt Elfstrand

Årets forskningsundersökning, bekostad av Stiftel
sen Husby-Enhöma, utfördes i syfte att öka kun
skapen om Överenhörna kungsgårds bebyggelse
struktur och datering.

Ett provschakt förlädes till den norra delen av en 
terrass, eftersom dess södra delar överlagras av hu
vudbyggnaden. Vid undersökningen konstaterades 
att terrassen var artificiellt uppbyggd. I schaktet 
framkom några stolphål och jämslagg, efter en möj
lig smedja. Vidare påträffades en svartgodsskärva.

På gravfaltet intill var målsättningen att undersö
ka en grav för att jämföra dess tidsställning till be
byggelsen. Det visade sig dock att den utvalda an
läggningen var en husgrund från kungsgårdstiden.

Fynd: -
Datering: Vikingatid-1600-tal.

Överjärna sn, Simsjön 1:3
RAÄ, UV Mitt 
Karin Äijä

En utredning föranleddes av byggnation. Vid be
siktning på platsen kunde sex stensättningsliknande 
lämningar iakttagas. De var belägna i anslutning till 
bergsklackar och hade karaktären av gravar.

Vid avtorvning och rensning samt efter det att ste
nar hade avlägsnats i ett par av de stensättningslik
nande lämningarna konstaterades att det rörde sig 
om naturbildningar.

Fynd: - 
Datering: -

Uppland

Balingsta, Bondkyrko, Ramsta och Uppsala-Näs 
snr
RAÄ UV Mitt 
Leif Karlenby

En schaktningsövervakning utfördes i samband med 
teleledningsarbeten. Två hittills okända, utplöjda 
skärvstenshögar påträffades vid Vångelsta, Uppsa
la-Näs socken. I övrigt berördes ej fornlämningar.

Fynd:- 
Datering: -

Boglösa sn 
RAÄ UV Mitt 
Hans Göthberg

En undersökning föranleddes av dragning av VA- 
ledning mellan Enköping och Lillkyrka. En tidiga
re utförd specialinventering ledde till att sju områ
den bedömdes som känsliga. Vid Rickeby 4:3 på
träffades ett möjligt stolphål, i anslutning till häll- 
ristningskomplexet RAÄ 111, 137 och 138. På 
Rickeby 2:2 påträffades ytterligare ett osäkert stolp
hål och ett diffust kulturlager. På Rickeby 2:4 fram
kom en stor grop möjligen en avfallsgrop, i närhe
ten av hällristningarna RAÄ 125, 126 och 318. På 
Hemsta 3:1 påträffades diffusa kulturlager på två 
platser. Ett osäkert stolphål och ett diffust kulturla
ger framkom även på Hemsta 4:1. Vid passagen ge
nom Boglösa by likaledes diffusa kulturlager i bot
ten, och i anslutning till dem 9 härdar/kolfläckar. Yt
ligt påträffades dessutom ett antal stenfundament 
från den sentida bebyggelsen. Vid Kärrby 4:1 fanns 
två stora kokgropar eller avfallsgropar med skärv
sten. Vid Kärrby 4:3 genomskars en mindre väg- 
bank, som med stor sannolikhet var sentida.

Fynd: Bränd lera.
Datering: -

Bondkyrko sn, Malma södra, fornlämning 490
RAÄ, UV Mitt 
Dan Fagerlund

Under april månad gjordes en slutundersökning av 
ett mindre schakt, 5 x 70 m, som berör delar av ett 
större boplatsområde (RAÄ 490) i plöjd åker.

Schaktet som ledde in mot ett planområde för ny
byggnation av bostäder (undersökt 1988) skulle an
vändas för nedläggning av VA-ledningar och anläg
gande av en cykel- och gångväg.

Ytan banades av med maskin och under plogdjup 
framkom ett upp till 0,35 m tjockt kulturlager. Kul
turlagret banades av skiktvis ner till steril lera. To-
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talt dokumenterades ett trettiotal anläggningar, var
av 20 stolphål eller stolphålsliknande anläggningar.

Med stöd av resultaten från 1988 års grävningar 
på platsen är det rimligt med en datering av fom- 
lämningen till yngre bronsålder/äldre järnålder.

Fynd: Keramik.
Datering: Yngre bronsålder/äldre järnålder.

Bondkyrko sn, Rickomberga
RAÄ, UV Mitt 
Leif Karlenby

Två platser inom Rickomberga slutundersöktes med 
anledning av planerad nybyggnation.

På ett mindre område mellan bergsimpediment 
hade en härd iakttagits vid förundersökning. Vid 
slutundersökningen avbanades sålunda ett område 
mellan två bergsklackar där marken ej störts av se
nare verksamhet. I klippskrevor och i moränen 
framkom fem mindre, oregelbundna stensättningar. 
Under dessa fanns ben/kolgropar. I groparna före
kom tämligen rikligt med brända ben samt harts- 
tätningsringar. Inga föremålsfynd gjordes.

På den östra sidan om ett bergsimpediment avba
nades ett ca 2 000 m2 stort område som visade sig in
nehålla lämningar efter flera hus, på ett och samma 
ställe och liggande i nord-sydlig riktning. Ett hus var 
tydligt med tre par kraftiga (0,5-0,7 m i diameter och 
0,5-0,9 m djupa) stenskodda stolphål. Rester av 
väggstolpar kunde också iakttagas. Huset bör ha va
rit minst 20 m långt och ca 7 m brett med raka väg
gar. Avståndet mellan stolphålen i paren var ca 2-2,5 
m. Hustypen som sådan borde vara daterbar till ro
mersk järnålder eller folkvandringstid. Det fanns fle
ra stolphål som sannolikt tillhört ytterligare två hus. 
Möjligen bör ett, kanske båda, vara senare då vägg- 
linjerna är svagt böjda. Härdarna till husen var ock
så bevarade. Två av dem var rektangulära.

Fyndmaterialet var relativt begränsat. Enstaka 
skärvor av keramik och bränd lera påträffades samt 
en mindre kniv som av typen att döma skulle kunna 
dateras till vendeltid.

Från förundersökningen föreligger ett l4C-värde 
från en härd = 490 e.Kr. ± 70.

Fynd: Brända ben, hartstätning. Keramik, bränd 
lera, kniv, knackstenar, slipsten, obrända och brän
da ben.
Datering: Yngre järnålder (folkvandringstid-vi- 
kingatid).

Bondkyrko sn, Södra Gottsunda, fornlämning 489
RAÄ, UV Mitt 
Kent Andersson

Inför nybyggnation och förtätning av befintlig be
byggelse inom planområdet Södra Gottsunda ge
nomfördes en arkeologisk utredning i form av en

specialinventering. Planområdet gränsar mot riksin
tresset Hågaåns dalgång med ett flertal fomläm- 
ningar. Inom planområdet var emellertid endast två 
stensättningar i krönläge kända. Inom ramen för ut
redningen kunde dels 1-2 ytterligare gravar, dels två 
områden med förmodade boplatslämningar påvisas. 
De två sistnämnda kommer emellertid inte att berö
ras av exploateringen.

Inga fynd som kan datera lämningarna framkom. 
Graven/gravama kan emellertid utifrån form och 
läge förmodas tillhöra bronsålder/äldre järnålder.

Fynd: - 
Datering: -

Bondkyrko sn, Södra Gottsunda (Gottsunda 
11:18,11:20,11:21)
RAÄ, UV Mitt
Hans Göt hberg, Katarina Appelgren

En förundersökning och en slutundersökning föran
leddes av projektering av bostadsområde. Förun
dersökningen gällde en åker med boplatsindikation
er, där ett antal schakt grävdes. Ett diffust kulturla
ger påträffades i den högre belägna delen av åkern. 
I lagret fanns fragment av bränd lera och ett fåtal 
obrända ben.

På en höjdrygg invid Hågaåns utlopp i Mälaren 
undersöktes en stor, oregelbunden stensättning i 
krönläge. I och under stenpackningen påträffades 
brända ben, harts samt fragment av tre rakknivar av 
brons.

Fynd: 1. Brända ben, harts, rakknivar. 2. Bränd lera, 
obrända ben.
Datering: Bronsålder + odaterat.

Danmarks sn, Danmark-Krisslinge 1:5, fornläm- 
ning 57
RAÄ UV Mitt 
Anders Kaliff

En antikvarisk kontroll utfördes med anledning av 
att en elkabel skulle dras genom ett gravfält (RAÄ 
57). Gravfältet utgörs av högar samt runda och rek
tangulära stensättningar. Ledningsschaktet skulle 
dras i kanten av en redan befintlig väg och skulle ej 
beröra synliga gravar.

Schaktet hade en bredd av 0,30 m och ett djup av 
0,45 m och drogs till en längd av 160 m genom grav
fältet. Schaktningen övervakades till en längd av 200 
m, för att få en marginal för eventuella oupptäckta 
gravar på båda sidor om det registrerade gravfältet.

Inga gravar kom att beröras av schaktet. En recent 
nedgravning påträffades i anslutning till en torp- 
grund.

Fynd: - 
Datering: -
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Eds sn, Nedre Runby 1:23, intill fornlämning 48
Arkeologikonsult AB
Roger Blidmo, Stefan Bergh, Hans Lundmark

Intill gravfältet RAÄ 48 från yngre järnålder, plane
rades en utbyggnad av industrilokaler. Inför detta ut
fördes en arkeologisk utredning och fosfatkartering 
av området kring gravfältet.

Gravfältet är ett gårdsgravfält till Nedre Runby 
gård som låg strax norr om detta. Gården låg här re
dan under medeltiden. Planområdet har under his
torisk tid varit åker och är nu gräsmatta. Intill grav
fältet fanns ett område med förhöjda fosfatvärden.

Fynd: - 
Datering: -

Ekerö sn, Helgö-Bona 4:5, fornlämning 116
RAÅ UV Mitt 
Birgitta Sander

I samband med schaktningsarbeten för tillbyggnad 
av bostadshus beläget i östra kanten av ett fomläm- 
ningsmarkerat område utfördes en antikvarisk kon
troll. Då den ca 50 m2 stora ytan avschaktats syntes 
i den västra delen en härdgrop och en härdrest vilka 
båda undersöktes och borttogs.

Härden och härdrestema var belägna på en nivå av 
ca 10 m.ö.h. och korresponderar väl med de an
läggningar av boplatskaraktär som tidigare under
sökts direkt väster om tomtgränsen till Bona 4:5.

De nu undersökta anläggningarna markerar san
nolikt begränsningen åt öster av boplatsresterna 
inom RAÄ 116 och kan som dessa dateras till yng
re järnålder (folkvandringstid-vendeltid).

Fynd:-
Datering: Yngre järnålder.

Ekerö sn, Älby 1:66, fornlämning 146
RAÄ UV Mitt 
Anders Hedman

Inför nybyggnation av en villa intill och 10 m öster 
om gravfältet RAÄ 146 utfördes en antikvarisk 
kontroll. Varken fomlämningar eller artefakter fram
kom.

Fynd: - 
Datering: -

Enköping, kv Hökaren, fornlämning 26
RAÄ UV Mitt
Svante Forenius, Mats Mogren

Med anledning av planerad nybyggnation utfördes 
en arkeologisk förundersökning i kvarteret Hökaren. 
Fyra schakt upptogs med maskin. Kulturlager och

bebyggelselämningar påträffades endast i kvarterets 
norra höm. I stort sett direkt på steril botten fanns 
rester av en senmedeltida, stenlagd gränd orienterad 
efter ett äldre gatunät. De bebyggelselämningar som 
framkom var yngre och låg parallellt med stadens 
nuvarande gatunät.

Fynd: Keramik, lerklining.
Datering: Sen medeltid och yngre.

Enköping, kv Läkaren, fornlämning 26
RAÄ, UV Mitt
Ylva Roslund-Forenius

Med anledning av planerad nybebyggelse utfördes 
en förundersökning. Kvarteret ligger inom fast fom- 
lämning, närmare bestämt i de norra delarna av det 
medeltida Enköping.

Området var vid undersökningstillfället en vild
vuxen park med högt gräs. Fyra provgropar, ca 3 m 
långa, upptogs med hjälp av grävmaskin. Alla gro
parna uppvisade samma typ av lager. Under gräset 
kom ett ca 0,25 m tjockt matjordslager med enstaka 
kritpipsfragment, porslin och glasskärvor. Direkt 
under detta lager framkom rullstensåsen.

Skolgatan, nordost om undersökningsområdet, 
låg ca 0,5 m djupare än parken. Gatan är alltså ner
grävd i åsen, eftersom marken runtom inte alls är 
uppfylld.

Om äldre kulturlager funnits har dessa säkerligen 
dränerats. Dessutom verkar hela åssluttningen ero- 
derad, svaga nipor finns längs sydsidan.

Förundersökningen visade att ingen ytterligare ar
keologisk undersökning kommer att krävas.

Fynd: - 
Datering: -

Fresta sn, Grimsta 5:550, fornlämning 30
RAÄ UV Mitt 
Katarina Appelgren

Med anledning av husbyggnation utfördes en prov
undersökning invid ett gravfält (RAÄ 30).

Totalt grävdes sex schakt med grävmaskin. 
Schakten var mellan 4 och 13 m långa samt 2 m bre
da.

Varken kulturlager eller fynd påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Fresta sn, Grimsta 67:1, fornlämning 117
RAÄ UV Mitt 
Katarina Appelgren

Med anledning av planerad husbyggnation skulle 
schaktningsarbetena följas av antikvarisk kontroll.
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Det visade sig emellertid att schaktning av områ
det redan hade genomförts av markägaren. Vidare 
hade ett skjul rivits, ett tiotal träd fällts och lagts upp 
på RAÄ 117 tillsammans med schaktmassorna.

I samråd med länsantikvarien beslöts därför att 
RAÄ UV Mitt skulle övervaka återställningsarbetet 
av RAÄ 117. Det kunde då konstateras att den söd
ra delen av fomlämningen var delvis skadad, både 
sten och torvlager hade försvunnit i samband med 
den otillåtna schaktningen.

Fynd: - 
Datering: -

Fresta sn, Grimsta 100:5, fornlämning 83
RAÄ UV Mitt 
Katarina Appelgren

Med anledning av husbyggnation utfördes en antik
varisk kontroll på grund av närheten till en grav
grupp (RAÄ 83). Det aktuella området är beläget 10 
m nordnordväst om fomlämningen. Inom det ca 10 
x 25 m stora området påträffades varken kulturlager 
eller fynd.

Fynd: - 
Datering: -

Fresta sn, Sanda
Arkeologikonsult AB
Roger Blidmo, Stefan Bergh, Hans Lundmark

Med anledning av planerad bebyggelse utfördes en 
kulturhistorisk utredning och fosfatkartering av 
planområdet kring Sanda gård.

Inom planområdet fanns tre gravfält (RAÄ 16, 18 
och 19) från äldre och yngre järnålder och två en
samliggande stensättningar (RAÄ 15 och 17). RAÄ 
15 var i fomlämningsregistret betecknad som en tro
lig stengmnd, men konstaterades vid inventeringen 
vara en grav. Vid inventeringen framkom delar av ett 
stensträngssystem söder och öster om ett gravfält 
(RAÄ 16), samt terrasseringar på Impedimenten norr 
om RAÄ 15 och i stensträngsområdet i söder. Studi
er av kartor från 1636 och 1708 visade att Sanda gård 
då låg strax öster om det nuvarande gårdsläget.

Fosfatanalysen visade genomgående höga värden. 
Områden med mycket höga värden var dels impe- 
dimentet norr om RAÄ 15, dels fläckvisa förekom
ster i åkern väster och sydväst om RAÄ 16. Ana
lysresultaten gav underlag för en tolkning av ett bo
platsläge på det ovan nämnda impedimentet och ett 
annat i anslutning till stensträngsområdet i söder. Det 
senare läget tolkades som en sannolik äldre jämål- 
dersboplats medan den förra boplatsen daterades till 
yngre järnålder-tidig medeltid, alltså nuvarande 
Sanda gårds föregångare. Ytterligare några områden 
med höga fosfatvärden ute i åkern ansågs vara miss
tänkta boplatslägen.

Fynd: -
Datering: Järnålder-tidig medeltid.

Frötuna sn, Görla (9:2), fornlämningarna 22,23
RAÄ UV Mitt
Hans Göthberg, Karlis Graufelds

En arkeologisk utredning och en förundersökning för
anleddes av planerad utvidgning av ett industriområ
de. En fosfatkartering av den västra delen, inklusive 
gravfältet (RAÄ 22), uppvisade endast låga värden. I 
området fanns också bara spår av sentida verksam
heter i form av odlingsrösen, diken och husgrunder. 
Vid en provschaktsgrävning på en platå i detta områ
de påträffades inga spår av fornlämningar. Provun
dersökningen av gravfältet (RAÄ 22) visade att det 
består av minst 27 relativt flacka stensättningar. Av 
formen kan de sannolikt dateras till äldre järnålder. 
Gravfältet (RAÄ 23) består av fyra högar och en osä
ker stensättning på en åkerholme. Främst öster, men 
också söder om gravfältet finns boplatsindikationer i 
form av härdar, kolfläckar, osäkra stolphål och andra 
nedgrävningar. Boplatsen fortsätter troligen i norr och 
nordöst utanför det undersökta området.

Fynd:- 
Datering: -

Gamla Uppsala sn, längs väg 290, G:a Uppsala 
21:48, Husby G:a Uppsala 78:2, Hämringe Fullerö 
18:3, Söderbyn Fullerö 21:14 och 21:47, Ekeby 
Fullerö 23:19, fornlämningarna 129,143,163, 191, 
276
RAÄ, UV Mitt 
Leif Karlenby

Med anledning av planerad byggnation av gång- och 
cykelväg mellan G:a Uppsala och Storvreta genom
fördes en arkeologisk undersökning på fem platser 
längs med väg 290. Alla platserna ligger centralt i 
förhållande till fornlämningsmiljön i Gamla Uppsa
la socken. De fem områden som undersöktes låg alla 
i åkermark och banades av med maskin upp till 5 
meters bredd och ned under plogdjup, ca 0,3-0,4 m. 
Totalt undersöktes 217 anläggningar inom sam
manlagt ca 1 800 m2. Fynden registrerades under 
176 fyndnummer.

Undersökningen kan ses som ett tvärsnitt genom 
Gamla Uppsala socken, från området kring Kungs
högarna upp till skärvstensområdet kring Storvreta. 
Detta har inneburit att de olika delområdena innehöll 
mycket olika lämningar.

Område 1, Gamla Uppsala, var i princip tomt på 
lämningar men var på båda sidor omgivet av bo
platslämningar. Möjligen ligger området i ett tomt 
stråk mellan två bebyggelselägen.

Område 2, Husby, gav rikliga lämningar från äld
re bronsålder, bland annat tre grophus och ett antal 
stolphål från ett överlagrande långhus.
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Område 3, Hamringe, var helt överraskande läget 
för en romartida-folkvandringstida bosättning, pre
cis på gränsen mellan byarna Ensta och Hämringe. 
Här hittades osedvanligt välbevarade stolphål efter 
åtminstone tre långhus.

Område 4, Fullerö, grävdes på västra sidan om vä
gen strax bredvid platsen för den berömda kammar
graven i Fullerö (Arwidsson 1948). Liksom vid de 
seminariegrävningar som Stockholms Universitet 
genomförde här under 1960-talet, hittades ett yt- 
täckande kulturlager med obrända ben. Detta över
lagrade lämningar efter järnframställning. Troligen 
utgör området utkanten av en större boplats. Ett l4C- 
prov daterar järnframställningen till 500-tal. En te
gelugn från 1500-1600-talet fanns också strax intill 
(och troligen under) nuvarande väg.

Område 5, Ekeby, låg strax intill ett gravfält och 
innehöll ett drygt 80-tal anläggningar på en ca 50 m 
lång sträcka. Här fanns allt från stolphål och härdar 
till recenta sprängstensgropar. Fyndmaterialet bestod 
av både förhistoriska och nyare föremål. En 14C-da- 
tering förlägger lämningarna till 300-400-tal. På 
grund av den stora mängden anläggningar och det 
kraftiga recenta inslaget kunde inga huslämningar 
urskiljas.

Fynd: Förhistorisk keramik, bränd lera och lerkli- 
ning, samt enstaka jämföremål. Inom områdena 4 
och 5 påträffades även sentida fynd: tegel, spik m m. 
Datering: Tidig bronsålder-äldre järnålder. Nyare 
tid.

Gottröra sn, Johannesberg
Arkeologikonsult AB
Roger Blidmo, Stefan Bergh, Hans Lundmark

Med anledning av en planerad golfbana på Johan
nesbergs säteri utfördes en kulturhistorisk utredning 
och fosfatanalys inom området.

Inom området finns ett gravfält, ett tiotal ensam
liggande gravar och Östra Rickeby gamla tomt. Strax 
utanför området ligger ytterligare gravfält och gravar. 
Vid inventeringen framkom en del av en fägata med 
stensträngar. Denna har varit i funktion under nyare 
tid, men kan till sitt ursprung vara förhistorisk.

Fynd: -
Datering: Järnålder-1700-tal.

Hammarby sn, Brunnby, fornlämning 214
RAÄ UV Mitt 
Jan-Ake Ljung

En förundersökning föranleddes av att en planerad 
gång- och cykelväg skulle komma att beröra ett sten- 
strängssystem i omedelbar närhet av, eventuellt på, 
gravfältet RAÄ 214.

Vid undersökningen dokumenterades två delar av 
stensträngssystemet, vilket utgjordes av en upp till

3,5 m bred stensträng bestående av 0,2-1,2 m stora 
stenar lagda i ett sammanhängande system på totalt 
ca 300 meters längd. Huvuddelen av stensträngs
systemet karterades.

Fynd: - 
Datering: -

Hammarby sn, Carlslund. fornlämning 37
RAÄ UV Mitt 
Birgitta Sander

Med anledning av planerad husbyggnation under
söktes och borttogs RAÄ 37, en rest av ett röse. Rö- 
seresten var karakteristiskt belägen i södra änden av 
en bergsrygg, drygt 40 m.ö.h., och utgjordes av en 
närmast oval övermossad stenpackning, ca 3 x 4 m 
och 0,2 m hög, av mestadels skarpkantade stenar. 
Bergsryggen hade utnyttjats vid anläggandet av ro
set och söder om rösebottnen, där berget formade sig 
som en kant och bildade en skreva, syntes ett bräm 
av stenar som ursprungligen ingått i röset. Några 
fynd eller antydan till gravgömma påträffades inte.

Rösen med motsvarande läge och karaktär date
ras vanligen till bronsålder men kan i denna region 
också följas framåt i tid, betydligt längre än vad ti
digare forskning ansett, (se Hyenstrand Fasta forn- 
lämningar och arkeologiska regioner Stockholm 
1984, s. 60).

Fynd: - 
Datering: -

Hammarby sn, Nibble
Arkeologikonsult AB 
Stefan Bergh, Kjell Edvinger

Med anledning av en planerad golfbana i området 
gjordes en kulturhistorisk utredning och en fältin
ventering (utredningen fortsatte 1990).

Inom området finns tre gravfält, en ensamliggan
de stensättning, två rösen och ett flertal stensträng
ar. Vid inventeringen framkom förutom flera sten
strängar även en stensättning.

På kartor från 1600- och 1700-talen ligger Nibb
le gård i samma läge som den nuvarande gården. På 
kartorna syns även lämningar av stensträngar som 
numera är bortodlade.

Fynd: -
Datering: Bronsålder-järnålder.

Husby-Sjutolfts och Övergrans snr
RAÄ UV Mitt
Kent Andersson, Hans Göthberg

En specialinventering föranleddes av bygge av ny 
sträckning av El 8 norr om den 1987-89 byggda mo
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tortrafikleden runt Ekolsundsviken. Området var till 
övervägande delen barrskogsbevuxet, kuperat med 
berg ställvis i dagen, växlande med smärre sank
marker. Endast vid Ekol sunds vikens östra sida fanns 
åkrar.

Inga förhistoriska fomlämningar påträffades och 
de sentida lämningarna inskränkte sig till några 
stengärdsgårdar och små grustäkter.

Fynd: - 
Datering: -

Järfälla sn, Kallhäll 9:23 (Strömsdal)
RAÄ UV Mitt 
Jan-Ake Ljung

Med anledning av att området är utlagt som indu
strikvarter enligt stadsplan fastställd av länsstyrelsen 
1981-02-13, uppdrog Järfälla kommun åt UV att 
med en mindre arkeologisk undersökning, i form av 
en provundersökning mm, söka utröna huruvida 
platsen hyste spår av en äldre avrättningsplats. Den 
s.k. rättarplatsen finns markerad inom området på en 
karta från 1736.

Då platsen, utifrån äldre kartmaterial var svår att 
fastställa i detalj valdes ett sankare område i rättar- 
platsens omedelbara närhet ut för undersökning 
med målsättningen att söka finna eventuella be
gravningar. För detta ändamål upptogs cirka 100 
löpmeter sökschakt.

Undersökningen uppvisade inga spår av äldre av
rättningsplats eller begravningar.

Fynd: - 
Datering: -

Kalmar sn, Bista 3:18,3:26,3:35
RAÄ UV Mitt 
Hans Göthberg

En arkeologisk utredning, med dragning av prov
schakt inför etablering av industriområde, föranled
des av närheten till en påträffad dragränna (RAÄ 
56). Det aktuella området ligger i dalgången mellan 
Mälaren och Lilla Ullfjärden. Sex schakt grävdes i 
dalgångens tvärriktning och berörde en synlig sän
ka i dalgångens östra kant. Inga rester av dragrännan 
påträffades.

Däremot var den synliga sänkan också innan de 
upp till 2 m tjocka uppfyllningama gjordes det läg
sta partiet i området. Området korsades av en väg- 
bank, av upp till 1,5 m tjock sand- och grusfyllning, 
tillhörig ett vägsystem som kan spåras tillbaka till 
1600-1700-tal och har använts in i våra dagar.

Fynd: -
Datering: Nyare tid(?)

Kalmar sn, Spånga 1:6, fornlämning 81
RAÄ UV Mitt
Hans Göthberg, Britt-Marie Franzén

En undersökning av en osäker fångstgrop föranled
des av planerad bostadsbebyggelse. Gropen var helt 
igenfylld med sentida skräp och brandrester och har 
använts för bränning av avfall under de senaste år
tiondena. I omgivningen undersöktes några andra 
misstänkta gropar, men även dessa var sentida och 
delvis fyllda med avfall.

Fynd: - 
Datering: -

Knivsta sn, Gredelby 1:3, fornlämning 40
RAÄ UV Min 
Hans Göthberg

En schaktövervakning utfördes i samband med att 
ett fjärrvärmeschakt grävdes 20 m från en gravgrupp 
(RAÄ 40), som bestod av tre resta stenar. Närmast 
Gredelbyleden fanns en stor sentida störning, och li
kaså vid Högåsvägen, d.v.s. i schaktets båda ändar. 
Däremellan fanns moränblandad lera och morän, i 
den senare fanns även stenar och block. Inga spår av 
gravar eller andra tecken på förhistorisk aktivitet ob
serverades.

Fynd: - 
Datering: -

Knivsta sn, Särsta 20:1, fornlämning 5
RAÄ, UV Mitt 
Katarina Appelgren

Med anledning av planerad exploatering inom kvar
teret Särsta 20:1, har totalt tre gravar undersökts och 
tagits bort på RAÄ 5. Undersökningen föregicks av 
en provundersökning.

Undersökningen omfattade en hög, ca 9 m stor 
och 1 m hög, en registrerad rest sten, som visade sig 
utgöra hörnsten i en ofylld rektangulär stensättning, 
2,6 x 3 m stor och 0,2 m hög, samt en oregelbunden 
stensättning, 4 x 5 m stor och 0,4 m hög.

I högen påträffades totalt tre keramikkärl med 
brända ben. I två av dem fanns förutom brända ben 
även en respektive fyra nitar av järn. I det tredje ke
ramikkärlet fanns brända ben men på botten av kär
let låg även en obränd underkäke av människa.

Den rektangulära stensättningen med den resta 
stenen var helt fyndtom medan det i den oregel
bundna stensättningen återfanns totalt fyra koncen
trationer av obrända ben varav en med harts.

Möjligen skall högen med kärlen och nitama da
teras till yngre järnålder medan kärlet med den 
obrända underkäken kan vara äldre.

Stensättningen med brända ben och harts bör 
däremot tillhöra äldre järnålder.
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Fynd: Tre keramikkärl, nitar av järn, brända ben, 
obränd underkäke av människa och harts.
Datering: Äldre och yngre järnålder.

Knivsta sn, Ängby 2:1
RAÄ, UV Mitt 
Katarina Appelgren

Med anledning av anläggande av VA-ledning inom 
Ängby by tomt, utfördes en antikvarisk kontroll.

Ledningssträckningen berörde en del av Ängby 
bytomt, som enligt äldre kartmaterial haft detta läge 
sedan mitten av 1700-talet. Äldsta kända belägg är 
dock från år 1303 (Engiaby). Skälet till den antik
variska kontrollen var, att utröna om äldre skeden än 
de i kartmaterialet kända fanns inom området. 

Inget av antikvariskt intresse framkom.

Fynd: En skärva BII:4, grön glasyr.
Datering: -

Lena sn, Lena-Husby 3:5,
RAÄ, UV Mitt 
Hans Göthberg

En undersökning av boplatslämningar i åkermark ut
fördes. Två anläggningar av eventuellt förhistorisk 
karaktär påträffades på den avbanade ytan. Ytterli
gare två, varav en härd, påträffades i ett kabelschakt. 
I området finns ett flertal skärvstenshögar och de på
träffade anläggningarna låg troligen i periferin av ak- 
tivitetsytoma kring dessa.

Fynd: - 
Datering: -

Lena sn, Lena-Årby 3:4, 4:4, 4:7 planområde Ek
hagen, Adolfsberg II, fornlämning 164
RAÄ, UV Mitt 
Kent Andersson

Inför nybyggnation öster om ett omfattande boplats- 
och gravområde genomfördes en specialinventering 
för att fastställa fomlämningens begränsning mot ex
ploateringsområdet samt att fastställa om andra ti
digare ej kända fomlämningar fanns inom området. 
Vid inventeringen påträffades bland annat ett områ
de med fossil torpbebyggelse med stenröjda ytor, od- 
lingsrösen, husgrunder med spisrösen samt hägna- 
der. Denna bebyggelse finns inte medtagen på det 
äldre kartmaterialet över området. Därtill gjordes i 
exploateringsområdets mer centrala delar en ny
upptäckt av en boplats av förhistorisk karaktär som 
endast gav sig till känna genom förekomst av sten
fria ytor och kulturlager. En likartad lokal påträffa
des även i anslutning till en källa, men ligger utan
för det område som är avsett för bebyggelse. Inga 
daterande fynd tillvaratogs vid undersökningen.

Fynd: -
Datering: Bronsålder-äldre järnålder, nyare tid.

Lena sn, Sandbo-Edshammar, Vattholma bruk 
(Lena)
RAÄ, UV Mitt 
Hans Göthberg

En schaktövervakning föranleddes av nedgravning 
av elkablar. Två sträckor övervakades, varav den vid 
Hånsta inte uppvisade några fomlämningar. Den 
andra sträckan, över åsen och förbi Lena kyrka, be
rörde två boplatser. Omedelbart norr om kyrkogår
den fanns två härdar och omkring 200 m åt nordost, 
mellan gravfälten RAÄ 89 och 90, fanns ett antal 
stolphål, en härdgrop och en avfallsgrop(?) samt ett 
tunt kulturlager.

Fynd: Obrända ben.
Datering: Odaterat.

Litslena sn, Fiskvik 3:2, fornlämning 574
RAÄ, UV Mitt
Lars Sjösvärd, Hans Göthberg

En undersökning av en skärvstenshög föranleddes 
av utbyggnad av väg El 8 till motorväg. Skärvstens- 
högen var 7 m i diameter och 0,3 m hög och bestod 
av skärvsten och mylla med mycket liten inbland
ning av kol och sot. Under anläggningen fanns en 
grop med fyllning av kol och sot och fynd av kera
mik. Anläggningen var i övrigt fyndlös.

Fynd: Keramik.
Datering: Odaterad.

Litslena sn. Hammar 16:1, fornlämning 584
RAÄ, UV Mitt
Lars Sjösvärd, Hans Göthberg

En undersökning föranleddes av utbyggnad av väg 
El8 till motorväg. Vid en undersökning 1986 på
träffades boplatsrester strax söder om den aktuella 
platsen. Förutom ett spisrör från en torpbebyggelse 
påträffades inga boplatslämningar.

Fynd: Tegel.
Datering: Nyare tid.

Litslena sn, del av Snedens häradsallmänning
RAÄ, UV Mitt 
Kent Andersson

Inför planläggningen av ett industriområde norr om 
den stora Annelundsboplatsen öster om Enköping 
genomfördes en specialinventering. Resultaten från 
denna visar, att boplatsen inte fortsätter in i det ak

399



tuella området utan att gränsen förmodligen ligger 
ungefär i jämnhöjd med E18:s sträckning.

Fynd: - 
Datering: -

Litslena sn, Tibble 5:3,4:2,4:3,1:3,3:3, Ullstäm
ma 2:3, fornlämning 561
RAÄ, UV Mitt
Kent Andersson, Katarina Appelgren, Dan Fager
lund

En undersökning föranleddes av utbyggnaden av 
väg E18, mellan Bålsta och Enköping, från motor
trafikled till motorväg. År 1989 berördes ett områ
de norr om 1986 års undersökning. Vid årets under
sökningar påträffades fortsättningen på de tidigare 
undersökta boplatslämningama. Minst 6 långhus av 
traditionell äldre jämålderstyp framkom vid sidan av 
ett stort antal stolphål som ännu inte kunnat sam
manfogas till kompletta hus. Husen är i vissa fall 
om- eller tillbyggda varför grundkonstruktionen är 
svårtolkad. I andra fall rör det sig emellertid endast 
om ett hus på en plats och planerna är därför enkla
re. Förmodligen finns även mindre stolpburna kon
struktioner, av typen små förrådshus, i materialet. 
Husen tycks utifrån sina grundplaner ha en krono
logisk spridning inom äldre järnåldern med ett slut
datum möjligen i romersk järnålders slutskede eller 
folkvandringstidens begynnelse.

I anslutning till huslämningama uppträdde skilda 
typer av nedgrävningar och härdar. Inga härdområden 
av den typ som undersöktes 1986 påträffades emel
lertid. Inom en tämligen begränsad yta framkom tre 
brunnar samt en källare, lik de som undersöktes 1986. 
Brunnarna hade ett djup som max. uppgick till 3 m 
och hade ursprungligen varit risflätade. I två av dem 
påträffades endast fragment av flätning men i en tred
je var risflätningen bevarad till en höjd av ca 2 m från 
konstruktionens botten. De tre brunnarna hade om
sorgsfullt fyllts igen efter det att de tagits ur bruk. 
Närmast botten i den bäst bevarade påträffades ett 
gödselliknande skikt med stora mängder organiskt 
material. Den källare som undersöktes 1989 var be
tydligt djupare än den som påträffades 1986, med ett 
djup som uppgick till ca 3 m och en total yta i botten 
på ca 12 m2. Inga säkra spår efter den ursprungliga 
väggkonstruktionen kunde säkerställas och det är hel
ler inte fullt klarlagt om ett hus funnits över källaren.

De undersökta gravarna koncentrerade sig i hu
vudsak till ett impediment i undersökningsytans cen
trala del. Inga tydliga gravöverbyggnader framkom, 
utan benkoncentrationema med rensade brända ben 
uppträdde tillsammans med keramik i eller under 
diffusa stenpackningar. Inga gravgåvor påträffades 
men gravtypen och keramiken antydde en datering 
till yngre bronsålder eller äldsta järnålder. Ytterli
gare två gravar, belägna i anslutning till några sprid
da gravar som undersöktes 1986, framkom. Inte hel
ler dessa kunde dateras närmare.

Intrycket efter 1989 års undersökning var, att vi 
under de två fältsäsongema frilagt delar av två skil
da gårdars flyttningsområden. Den ena var belägen 
på den rena lerslätten i väster och flyttningen hade 
inte på något sätt hindrats av den naturliga topogra
fin. Den östligare belägna gården hade flyttat fram i 
ett område som präglas av uppskjutande moränhol- 
mar med mellanliggande lerytor. Den östra gårdens 
flyttningsbild har till följd av topografin blivit för
virrad. Flyttningar över något större ytor tycks ha fö
rekommit liksom ett upprepat utnyttjande av äldre 
boplatslägen.

Fynd: -
Datering: Bronsålder-äldre järnålder.

Litslena sn, Ullstämma 2:2, 2:3 m.fl., fornlämning 
561
RAÄ, UV Mitt 
Katarina Appelgren

Med anledning av omläggningar av elnätet vid nya 
El8 och i nära anslutning till tidigare kända fasta 
fornlämningar, såsom boplatsytor, gravar och älv- 
kvamsförekomster, utfördes en antikvarisk kontroll 
inom rubricerade område. I schakten som grävdes i 
åkermarken närmast E18-sträckningen påträffades 
varken anläggningar, fynd eller kulturlager. På im- 
pedimentet vid Ullstämma 2:2 däremot, påträffades 
två anläggningar, en härd (Al) och en kulturlager- 
rest(?) (A2). I härden påträffades keramik, bränd lera 
och kol. I kulturlagerresten återfanns endast kol.

Fynd: Keramik, bränd lera, brända ben och kol. 
Datering: Yngre bronsålder-romersk järnålder.

Lunda sn, Altuna, fornlämning 234
RAÄ, UV Uppsala 
S Forenius, Y Roslund

Med anledning av planerad utbyggnad av Arlanda 
flygplats utfördes en arkeologisk undersökning vid 
Skallerbol. Inom ett 135 x 40-70 m stort område har 
vid tidigare tillfälle påträffats rester av byggnader 
och en större slaggförekomst. Lämningarna har an
tagits vara rester av torpet Skallerbol, belagt i jor- 
debok 1593 som Skalderbodha. Området utgörs av 
en moränhöjd med berg i dagen.

Syftet med undersökningen var att avgöra bebyg
gelsens karaktär och ålder samt att undersöka slagg
förekomsten och därtill hörande anläggningar.

Ett tiotal byggnadslämningar undersöktes, varav 
de flesta låg samlade inom en begränsad yta. Unge
fär hälften var av uthus-/ekonomibyggnadskaraktär 
medan de resterande, av spisfundamenten att döma, 
fungerat som bostadshus.

Vid slaggförekomsten fanns tydliga rester av en 
smedja, som ombyggts vid minst ett tillfälle. Troli
gen har flera smedjor funnits på platsen.
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Sammanlagt avbanades ca 4 000 m2, främst i an
slutning till byggnadsrestema. Förutom slagg tillva
ratogs mest fynd av hushållskaraktär.

Fynd: Yngre rödgods, porslin, kritpipor, glas samt 
diverse föremål av järn och annan metall.
Datering: 1600-1800-talen.

Läby sn, Håmö 1:1 m.fl., fornlämningarna 77, 81, 
102
RAÄ, UV Mitt
Hans Göthberg, Katarina Appelgren

En utredning föranleddes av planerad utvidgning av 
befintlig golfbana. Förutom en mindre stensättning 
invid den redan kända RAÄ 81 påträffades inga nya 
fomlämningar. I området finns en skärvstenshög, 
RAÄ 102, varför det är sannolikt att det finns andra 
boplatslämningar i anslutning till den.

Fynd:- 
Datering: -

Läby sn, Kvarnbo (Stenhagen etapp II)
RAÄ, UV Mitt 
Dan Fagerlund

En arkeologisk schaktningsövervakning utfördes 
med anledning av anläggandet av en tillfartsväg, 
samt nedläggning av VA-ledningar, till bostadsbe
byggelse i Stenhagenområdet.

Förundersökningen skedde inom vägområdet, 
från en anslutning till Enköpingsvägen i syd och upp 
till den del som tidigare slutundersökts i norr. Schak
tet, som låg i plöjd åker och banades av ner till ste
ril lera, var ca 150 m långt och 20 m brett.

Inga indikationer av antikvariskt intresse kunde 
konstateras.

Fynd: - 
Datering: -

Läby sn. Kvarnbo (Stenhagen, etapp II)
RAÄ, UV Mitt 
Anders Kaliff

En arkeologisk slutundersökning utfördes med an
ledning av anläggandet av en tillfällig upplagsplats 
och bilparkering, under pågående byggnation av bo
stadsbebyggelse i Stenhagenområdet. Den under
sökta ytan kommer senare att ingå i ett stadsdels- 
centrum. Undersökningsområdet utgjordes av en 
160 m lång och 20 m bred remsa utmed västra kan
ten av nuvarande Herrhagsvägen. I norra delen av 
området utökades bredden till 40 m, på en längd av 
ca 25 m. Den undersökta ytan uppgick till totalt 
3 600 m2. Fomlämningsområdet utgörs av boplats
rester i plöjd åker.

Vid undersökningen framkom enstaka rester av 
kulturlager samt ca 35 nedgrävda anläggningar. Yt
terligare ca 5 anläggningar visade sig vara recenta 
gropar och härröra från odling och röjning - vissa in
nehöll sprängsten.

Ett antal stolphål kunde påvisas, därav kunde ur
skiljas åtminstone ett par stolprader som bör ha ut
gjort ett hus. Vissa av stolphålen var tydliga medan 
andra bara kunde anas, då de var nästan helt bort
plöjda. En eller ett par härdbottnar påträffades ock
så. Ett flertal anläggningar utgjordes dock av oiden- 
tifierbara nedgrävningar. Boplatsen är till stora delar 
bortodlad och fyndförekomsten var nästan obefintlig.

Fragment av bränd lera hittades i en härdbotten 
och en större bit lerklining påträffades vid schakt- 
ningen. Spår av bränd lera kunde skönjas i några 
stolphål och nedgrävningar. Ett 14C-prov kunde tas 
i en härdbotten. Tre makroprover togs, varav två i en 
eventuell stolphålsrad.

Vid den undersökning som genomfördes 1988, 
strax väster om den nu aktuella, påträffades likarta
de anläggningar. Då framkom dessutom fynd av ke
ramik samt brända och obrända ben. Flinta hittades 
då också som lösfynd i åkern.

Datering - utgående från fornminnesbilden i när
heten, med bl.a. skärvstenshögar, samt topografin 
och höjden över havet har boplatsrestema från 1988 
års undersökning preliminärt daterats till bronsålder. 
Fyndmaterialet motsäger inte detta.

Fynd: Bränd lera.
Datering: Bronsålder.

Norrsunda sn, Arlandastad, l:a Stadsdelen, kv A2, 
A3 och A6. Fornlämningarna 125,126, 127
RAÄ, UV Mitt 
Marianne Foghammar

Med anledning av planerad exploatering av 1 :a Stads
delen Arlandastad utfördes under febr.-sept. 1989 en 
särskild utredning inom området. Utredningen om
fattade specialinventering, fosfatkartering, kartanalys 
samt provgrävning och kompletterade tidigare utför
da specialinventeringar och fömndersökningar.

Inom berörda kvarter var från de tidigare inven
teringarna följande fasta fomlämningar kända: En 
hästskoformad jordvall (RAÄ 125), ett omfattande 
stensträngssystem med terrasseringar, en eventuell 
boplatsvall med vattenhål och brunn samt en sten- 
sättningsliknande lämning (RAÄ 126), ett röse 
(RAÄ 127) samt ytterligare en ca 40 m lång, en
samliggande stensträng.

Följande fomlämningar har tillkommit vid den 
kompletterande utredningen:

Inom kv A2: Ett röse i krönläge med omgivande 
stenbräm/hägnad. (1)

En grupp stensättningsliknande lämningar på ett 
flackt bergskrön (2)

En bassängliknande formation delvis begränsad 
av en moränvall (6)
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Ett spisröse från historisk tid men ej känt från be
fintliga äldre kartor (1636, 1814 och 1904). (3) 

Boplatslämningar (härdar) på en av de tidigare 
kända terrasserna. (18)

Inom kv A3: Stensamlingar/gravar? invid den ti
digare kända stensträngen, som visade sig ingå i en 
fägata. Här påträffades också brända ben, kvarts och 
keramik från en boplatslämning. (7, 11)

Inom kv A6: Inhägnade ytor, terrasseringar och 
härdar framkom i anslutning till hägnadssystemet, 
vilket dessutom visade sig vara av större omfattning 
än tidigare känt. (19-22).
Fynd: -
Datering: Äldre järnålder.

Norrsunda sn, Arlandastad, l:a Stadsdelen, kv A2, 
fornlämningarna 125,126, 127 m.fl.
RAÄ, UV Mitt 
Marianne Foghammar

En arkeologisk undersökning föranleddes av ny
byggnation. Undersökningen av det planerade kvar
teret A2 omfattade de registrerade fornlämningarna 
125, 126 och 127 samt ytterligare tre områden där 
förundersökning påvisat fornlämning.

RAÄ 125, en valliknande lämning, visade sig vid 
undersökningen vara rester av sentida verksamhet.

RAÄ 126, en ca 300 m lång stensträng, delunder- 
söktes i anslutning till kvarteret A2:s södra gräns.

RAÄ 127, ett röse, visade sig vid undersökning
en vara ett odlingsröse.

En stensättning i krönläge som plockats om och 
utnyttjats som gränsröse var uppbyggt på berg i da
gen och innehöll brända ben, kol samt några kera
mikfragment. Nedanför bergets läsida fanns ett 
bräm. 14C-datering ur benkoncentration i stensätt- 
ningen indikerar äldre järnålder.

I anslutning till två terrassliknande formationer 
undersöktes fyra härdar och en grop. 14C-dateringar 
från två av härdarna och gropen: okalibrerade, AD 
350+70, AD 530+70 respektive AD 740+120.

En huslämning efter en ca 7 x 5 m stor byggnad 
med sylistensgrund, tudelad plan och delvis kall- 
murat spisröse undersöktes. Byggnaden finns inte 
återgiven i äldre lantmäterikartor.

Fynd: -
Datering: Äldre järnålder, 1800-tal.

Norrsunda sn, Arlandastad, l:a stadsdelen, Kv 
Eurostop (f.d. Norslunda och Söderby ägor), forn
lämningarna 16, 89,128,129,136 och 137.
RAÄ, UV Mitt 
Marianne Foghammar

Under 1989 slutfördes undersökningarna av de de
lar av det omfattande fomlämningskomplexet inom 
Arlandastads l:a stadsdel, som är belägna i kv Eu
rostop. De nyupptäckta fornlämningarna utgörs av

ett vittförgrenat stensträngssystem, fyra gravfält och 
fyra bebyggelselägen samtliga huvudsakligen date
rade från förromersk järnålder till folkvandringstid.

Inom de 22 000 m2 som undersöktes för kv Eu
rostop dokumenterades totalt 321 gravar och 1 473 
boplatslämningar av vilka ett flertal ingick i ett fem
tontal helt eller delvis rekonstruerade långhusgrun
der. Antalet gravar och boplatslämningar inbegriper 
även anläggningar undersökta hösten 1988 då des
sa undersökningar påbörjades. För att komplettera 
fomlämningsbilden inom kv Eurostop bör också de 
fomlämningar nämnas som kvarligger i en smal 
remsa mellan kvartersmark och väg: hälften av 
RAÄ 16 med krönröse, stensättningar och boplats
lämningar, stensträngen 131 samt östra delen av be
byggelseområdet 136 med bl.a. ett halvt långhus.

RAÄ 16

Inom en stensträngsliknande hägnad, som började 
och slutade vid ett röse i krönläge (vilket inte ingick 
i undersökningen) låg åtta runda stensättningar var
av en högliknande och en röseliknande. Bland fyn
den i brandlagren märktes agraffknappar, kamfrag
ment och bjömfalanger, vilket ger en preliminär da
tering till folkvandringstid. Under gravfältet fram
kom en äldre aktivitetsyta med härdar samt sot- och 
skärvstenslager.

Söder om gravfältet, utanför stenhägnaden på
träffades ett område med 26 umegravar utan yttre 
markering tätt nedsatta i en moränsluttning. Urnor
na innehöll såväl rena som sotblandade brända ben, 
ofta i små mängder. Med ledning av vissa omera- 
de/strimmiga krukskärvor dateras umegravfältet 
preliminärt till förromersk järnålder.

Nordväst om röset/gravfältet inom en boplatsyta 
med stolphål, härdar och fläckvis kulturlager, fram
kom två husgrunder. De bestod av ett 23x6 m och 
ett 12 alternativt 20 x 6 m stort långhus med krafti
ga parvisa takbärande stolpar. Dateringen är osäker 
men har på grund av konstruktion och storlek preli
minärt förlagts till romersk jämålder/folkvandrings- 
tid. Husgrunderna begränsades i söder och väster av 
en stensträng.

Fynd: Agraffknappar, kamfragment, bjömfalanger, 
keramik, brända ben.
Datering: Preliminärt förromersk jämålder-folk- 
vandringstid.

RAÄ 89

Fomlamningen utgjordes av en hög och fyra runda 
stensättningar, varav en med gravklot. Samtliga in
nehöll brandlager och brända ben.

Fynd: Bl.a. en bronsnål, en dubbelknapp av brons, 
järn- och kamfragment samt enjämsölja, brända ben. 
Datering: folkvandringstid.

402



RAÄ 128 var registrerad som en osäker stensättning, 
men visade sig bestå av 268 anläggningar, huvud
sakligen runda, flacka stensättningar. Gravfältet var 
160 x 30-40 m stort, beläget på en flack, väst-ost- 
lig, sandig moränrygg. Mot söder avgränsades grav
fältet av en stensträng, RAÄ 129.

Av de 268 anläggningarna utgjordes 110 st av 
flacka, huvudsakligen runda stensättningar med el
ler utan kantkedja; 68 st var resta stenar/klumpste
nar; 40 st bengropar, flertalet utan direkt markering 
i markytan, men flera med locksten; 15 st stensam
lingar samt 33 skelettbegravningar.

Stensättningama var 1,5-10 m stora. Gravformen 
var huvudsakligen rund/rundad, här fanns dock en
staka rektangulära, kvadratiska, tresidiga samt en 
hexagonal form. I flera fall förekom friliggande 
kantkedja. Flera hade en tendens till större stenma
terial i mittpackningen. De största stensättningama 
var runda och låg i gravfältets centrala och östra del. 
Flertalet av dessa hade gravklot.

Dominerande gravskick var brandgravar i form av 
en bengrop med eller utan benbehållare. Vanligaste 
benbehållare var en hartstätad ask, därefter ett ler
kärl. Även dessa bengömmor hade ofta locksten.

Karaktäristiskt för gravfältet var den dubbla rad 
av resta stenar/klumpstenar som löpte över hela 
gravfältet med enstaka mindre avbrott. Stenarna var 
mellan 0,3-1,7 m stora. Samtliga som varit resta låg 
nu kullfallna. Bengömmoma låg i samtliga fall 
utom ett, intill och söder om stenen.

Skelettgravar förekom både med och utan över
byggnad. De som saknade överbyggnad hade i fle
ra fall en klumpsten som ytmarkering. Flera var ut
formade som vällagda stenkistor av den lokala skif
ferbergarten med sidor och täckhällar av större och 
mindre hällar. Begravningarna var orienterade an
tingen i nord-sydlig eller ost-västlig riktning. Ske
letten var i de flesta fall inte bevarade. Några före
mål/gravgåvor påträffades inte i skelettgravama.

Gravfältet saknade egentliga överlagringar. I fle
ra fall fanns dock flera begravningar under samma 
överbyggnad, upp till sex stycken. Antalet enskilda 
begravningar uppgår därför till totalt 290 st.

Gravfältet överlagrade i väster och söder äldre bo
platslämningar.

Fynd: Drygt 90 kg brända ben tillvaratogs. Bland 
fynden kan nämnas bandfibula, ögonfibula, fibula 
med omslagen fot, järn- och bronsnålar, armringar 
av brons, enstaka glasflusspärlor, enstaka kamfrag
ment av kam i ett stycke samt en jämskära. Bronser
na och pärlorna tycks kunna kopplas till rundade och 
större gravar, medan gravgömmoma vid de resta ste
narna var föremålsfria, bortsett från hartstätnings- 
ringar och ett kamfragment. Fynden kan dateras till 
period IV-V, 100-300-talen e.Kr.
Datering; Boplatslager: yngre bronsålder-förro- 
mersk järnålder. Gravar: romersk järnålder.

RAÄ 128

Under ett utbrett stensträngssystem (RAÄ 129), som 
genomkorsade exploateringsområdet, framkom bo
platslämningar i en syd- och sydostsluttning nedanför 
en moränrygg. Lämningarna utgjordes av härdar, 
stolphål etc., med ett ställvis starkt sotfärgat boplats
lager och var koncentrerade till två centrala områden. 
På grund av tidsbrist undersöktes endast delar av bo
platsytan, vilken kan uppskattas till ca 8 000 m2, ge
nom att ca 3 m breda schakt upptogs inom boplatsen.

Fynd: Keramik av flera typer, bl.a. ett strimmigt ljus- 
grått gods, samt avslag och artefakter av kvarts, berg
art och flinta, dominerade. Rikligt med bränd lera/ler- 
klining påträffades inom det ena centralområdet. 
Brända ben förekom i anslutning till härdarna. 
Datering: Troligen yngre bronsålder-äldre järnålder.

RAÄ 129

RAÄ 136

Fomlämningens yta uppskattas totalt till ca 10 800 
m2. Av dessa var 7 260 m2 belägna inom kv Euro- 
stops gränser. Undersökningen omfattade 5 500 m2. 
Fomlämningens yta utgjordes av ett boplatsområde 
med bl.a. husgrundsterrasser, stensträngar och en fä
gata (tillsammans med RAÄ 129).

Fyra husgrundsterrasser påträffades. På dem fram
kom rester av treskeppiga s.k. långhus, 19-21 m 
långa och 7 m breda, i form av stolphål, stenpack- 
ningar och härdar. På två av terrasserna har minst två 
olika bebyggelseskeden med långhus konstaterats. 
Inom de undersökta ytorna har totalt åtta långhus på
träffats, varav ett endast har delundersökts.

Boplatsen begränsades/omgärdades i norr och 
väster av stensträngar, vilka i väster bildade en fä
gata. Dessutom framkom inom området rester av ett 
uppbrutet stensträngssystem och en 20 x 12 m stor 
hägnad yta, inom vilken påträffades 12 härdar.

Det fyndförande kulturlagret var ca 0,05-0,25 m 
tjockt och ställvis tvåskiktat.

Fynd: Keramik, bränd lera, slagen flinta och kvarts, 
järn- och lerslagg, jämföremål såsom spikar, knivar 
och kortliar, en folkvandringstida agraffknapp samt 
en stenmejsel. Merparten av keramiken är av äldre 
jämålderstyp, men även keramik av senneolitisk ka
raktär påträffades. Den senare keramikförekomsten 
jämte ett stort antal stolphål och härdar som inte di
rekt kunnat knytas till långhusbebyggelsen, indike- 
rar att området även hyst äldre bebyggelsefaser. 
Datering: Senneolitikum. Romersk jämålder-folk- 
vandringstid.

RAÄ 137

Fomlämningen utgjordes av ett gravfält med 13 sten
sättningar och en omarkerad bensamling samt under
liggande boplatslämningar bl.a. i form av ett långhus.
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Av stensättningarna var fyra rektangulära, tre 
kvadratiska och sex runda/rundade. Storleken varie
rade mellan 0,8 x 1 och 4,8 m, vanligast 1-1,5 m. De 
två största rektangulära stensättningarna hade hörn
stenar samt en mittpackning av större stenar än i om
givande packning. Packningen i gravarna var i regel 
enskiktad och med plan profil, utom i gravfältets 
största anläggning som hade en mer markerad välvd 
profil.

I sju gravar framkom umegropar med eller utan 
benbehållare (hartsring). Fem gravar innehöll sprid
da brända ben och i en grav var en bensamling.

Fynden var fåtaliga. Förutom hartsringar påträf
fades fragment av en sammansatt kam av folkvand- 
ringstida typ (400-tal?).

Den mest påtagliga boplatslämningen utgjordes 
av ett 22 x 6 m (nordnordväst-sydsydost) stort lång
hus. Avståndet mellan de takbärande stolpparen i hu
set var ca 2 m utom i husets mitt där det var ca 4 m. 
Där fanns en central härd omgiven av en 2 x 4 m stor 
lerplatta.

Norr och söder om denna farms ytterligare två här
dar. Det inbördes avståndet mellan stolparna i paren 
var ca 3 m. I husets södra del fanns rester av vägg
stolpar och en svängd gavel.

Utanför huset registrerades spridda anläggningar 
(härdar, stolphål) och väster om huset framkom läm
ningar efter ytterligare ett, något mindre, hus. Detta 
undersöktes ej på grund av tidsbrist.

Boplatslämningama överlagrades av gravfältet 
och sträckte sig även utanför detta.

Fynd: Gravar: hartstätningsringar, sammansatt kam. 
Boplatslager: keramik, bränd lera, flinta och brända 
ben i boplatslagret.
Datering: Troligen förromersk järnålder.

Norrsunda sn, Arlandastad, l:a stadsdelen, Gata 
12
RAÄ, UV Mitt 
Marianne Foghammar

Med anledning av planerat vägbygge genom l:a 
stadsdelen Arlandastad utfördes en förundersök
ning inom det tänkta vägområdet. Omedelbart norr 
därom hade vid tidigare utredning påträffats ett 
fomlämningsområde med bl.a. en stensträng, sten
samlingar, keramik, slagen kvarts och brända ben. 
Söder om vägområdet undersöktes under 1988-89 
såväl gravar som boplatslämningar, RAÄ 136.

Vid förundersökningen upptogs ett 150 m långt 
och 4 m brett schakt samt 4 st tvärschakt, ca 10 m 
långa och 4 m breda.

Här framkom stolphål och nedgrävningar samt ett 
ca 10 cm tjockt kulturlager innehållande flinta och 
keramik, omfattande en yta av 2 800 m2.

Fynd: - 
Datering: -

Norrsunda sn, Arlandastad, l:a stadsdelen, Gata
12
RAÄ, UV Mitt 
Lars Sjösvärd

Med anledning av planerat vägbygge genom l:a 
stadsdelen, Arlandastad, utfördes en arkeologisk slut
undersökning inom delar av det tänkta vägområdet.

Undersökningen hade föregåtts av en förunder
sökning varvid framkommit ett boplatsområde med 
kulturlager, stolphål och nedgrävningar.

Vid undersökningen påträffades ett 0,1 m tjockt 
kulturlager, delvis tvåskiktat, innehållande flint- och 
kvartsavslag samt keramik främst av strimmig typ. 
Kulturlagret täckte ett flertal av de 190 nedgräv
ningar som framkom i den underliggande sanden. 
110 anläggningar var stolphål, huvudsakligen utan 
skoning och 80 utgjordes av gropar, vanligtvis run
da 0,1 -0,4 m diameter med rundad botten. Dessutom 
påträffades två härdar och en hästskoformad ränna.

De flesta anläggningarna var fyndtomma och en
dast kol tillvaratogs. En större grop innehöll dock 
rikligt med fågelben samt några bitar gropkeramik.

Söder om undersökningsområdet ligger RAÄ 136 
innehållande gravar och boplatslämningar främst av 
äldre jämålderstyp. Några av de nyupptäckta an
läggningarna kan säkert föras till denna tidsperiod 
medan flera anläggningar troligtvis tillhör ett neoli- 
tiskt skede. Till denna period hör också kulturlagret. 
Stratigrafin är dock något oklar då området under en 
viss tid kan ha varit odlat.

Norr om undersökningsområdet och i direkt an
slutning till detta har vid utredning påträffats sten
strängar, stensamlingar med brända ben, keramik 
och slagen kvarts.

Fynd: -
Datering: Senneolitisk tid(?)

Norrsunda sn, Arlandastad, Norslunda, fornläm- 
ning 136
RAÄ, UV Mitt 
Marianne Foghammar

Som en utvidgad delundersökning av RAÄ 136 un
dersöktes en ca 30 m lång och 2-6 m bred "remsa" 
av fomlämningen belägen utanför kvarteret Euro- 
stops östra gräns.

Ytan avbanades med maskin. Här framkom 11 
stolphål och 5 härdar. Fyra av stolphålen, påträffa
de i ytans mittparti, var mycket djupa och med fle
ra varvs stenskoning. Dessa var belägna parvis och 
utgjorde sannolikt takbärande stolpar i ett långhus, 
orienterat i östvästlig riktning, av samma typ som ti
digare undersökts inom RAÄ 136.

Kulturlagret över ytan var omkring 0,1-0,3 m 
tjockt och innehöll keramik, bränd lera, slagen flin
ta och kvarts, järn- och lerslagg samt några spikar. 
Dessutom påträffades en folkvandringstida agraff- 
knapp, omerad i stil I, och en blå glaspärla.
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Fynd: Keramik, bränd lera, slagen flinta och kvarts, 
jam- och lerslagg, spikar, agraffknapp, glaspärla. 
Datering: Romersk jämålder-folkvandringstid.

Norrsunda sn, Arlandastad, Norslunda, fornläm- 
ning 136
RAÄ, UV Mitt 
E Olsson, E Isedal

Inom en grav- och boplatsyta från järnålder i kom
plexet vid Arlandastad utfördes en riktad undersök
ning av nyupptäckta lämningar från stenålder.

Målsättningen var att avgränsa det fyndförande 
området, klargöra stratigrafin och få fram anlägg
ningar från stenålder.

Området med fynd av stenålderskaraktär upp
skattas till ca 20 x 10 m stort. Inom området fanns en 
stor mängd anläggningar, sannolikt främst från järn
ålder och stratigrafin är svårtolkad. Inga anlägg
ningar som klart kan föras till stenålder påträffades.

Fyndmaterialet utgörs främst av keramik från sen 
melianneolitikum/senneolitikum (sk grop- samt 
stridsyxekeramik).

Fynd: Keramik.
Datering: Melianneolitikum/senneolitikum. 

Norrsunda sn, Mellangas-projektet - se Tierps sn.

Norrsunda sn, väg 273, intill RAÄ 134
RAÄ, UV Mitt
Agneta Åkerlund, Marianne Foghammar

Specialinventering och schaktning har utförts för att 
fastställa om breddning av väg 273 berör fornläm- 
ningar.

Enligt planerna kommer ett 10-25 m brett parti 
norr om och utmed ett ca 2 km långt avsnitt av be
fintlig väg att beröras.

I närheten av vägområdet har fyra skafthålsyxor 
påträffats tidigare (RAÄ 134) och strax sydväst om 
denna fyndplats finns två rösen med hällkistor (RAÄ 
174).

Dessa fomlämningar samt den topografiska mil
jön indikerat att en senneolitisk boplats kan finnas i 
området. Sex schakt, ca 10-15 m långa och 1,5 m 
breda, grävdes i åkermark utan att några spår av för
historisk verksamhet påträffades.
Fynd: - 
Datering: -

Odensala sn, Mellangas-projektet - se Tierps sn

Rasbo sn, Nyvla-Ströja-Hovgården, invid forn- 
lämning 124
RAÄ, UV Mitt 
Hans Göthherg

En schaktningsövervåkning föranleddes av dikning 
längs en enskild väg invid en skärvstenshög (RAÄ

124). Diket grävdes genom en blockrik randmorän 
och inga fomlämningsindikationer eller fynd på
träffades.

Fynd: - 
Datering: -

Sigtuna, kv Trädgårdsmästaren 9 och 10, fornläm- 
ning 195
Sigtuna museer
Björn Pettersson, Mats Roslund

De undersökningar som påbörjades 1988 fortsatte 
1989 med avtäckning av den resterande ytan av de 
totalt 1100 m2 som undersökningen slutligen skul
le omfatta. Här uppenbarade sig ytterligare två hela 
och delar av en tredje stadsgård, med samma typ av 
tät bebyggelse som på den år 1988 undersökta ytan. 
Totalt hade alltså fyra hela och delar av en femte 
stadsgård berörts av undersökningen. Undersök
ningen avslutades 1990.

Fynd: Ett stort antal föremål från både bostads- och 
hantverksmiljö.
Datering: Ca 980-1200.

Sigtuna, kv Ödåker 5, fornlämning 195
Sigtuna museer 
Mikael Karlsson

En provundersökning utfördes med anledning av 
husbyggnation. Undersökningen visade att marken 
uppodlats, varvid eventuellt kulturlager omrörts. 
Underliggande sedimentlager tyder på att området 
påverkats av närliggande vattenområde (Mälaren).

Fynd: - 
Datering: -

Skå sn, Ekeby, fornlämning 20
Stockholms läns museum, Länsmuseibyrån 
Peter Bratt

Ett område som omfattar omgivningarna till ett 
gravfält av yngre järnålderkaraktär (RAÄ 20) har 
fosfatkaiterats inför anläggandet av en golfbana. Bo
platslämningar kunde misstänkas finnas i anslutning 
till gravfältet varför en 10300 m2 stor yta karterades. 
Totalt togs 128 prover med 10 m mellanrum i ett rut
nät. Resultatet blev genomgående låga fosfatvärden 
varför boplatslämningar troligen inte förekommer 
vid gravfältet. 93 procent av värdena låg mellan 9 
och 27 P°.

Fynd: -
Datering: Yngre järnålder.
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Skå sn, Troxhammar, fornlämning 29
Stockholms läns museum, Länsmuseibyrån 
Peter Bratt

En 7 700 m2 stor yta av åkermark fosfatkarterades 
med anledning av att området öster om gravfältet 
(RAÄ 29) skulle beröras av en ny vägdragning i 
samband med anläggandet av en golfbana. På grav
fältet, som är av yngre jämålderskaraktär, finns fyra 
skärvstenshögar, varför det inte kunde uteslutas att 
det överlagrade en bronsåldersboplats som i så fall 
kunde sträcka sig ut i åkermarken öster om fom- 
lämningsområdet.

Totalt togs 83 prover med 10 m mellanrum i ett 
rutnät. Fosfatvärdena pendlade mellan 3 och 104 P° 
med ett medelvärde på 61 P°. Resultatet tolkades 
som klara förhöjningar av fosfatvärdena vilket kan 
tyda på att det finns boplatslämningar i området.

Fynd: -
Datering: Bronsålder?

Sollentuna sn, Haken 20, fornlämning 47
RAÄ, UV Mitt 
Birgitta Sander

Under antikvarisk kontroll framgrävdes en gammal 
VA-ledning belägen inom ett gravfält av yngre jäm
ålderskaraktär.

1 det ca 50 m långa och 1,4 m breda schaktet syn
tes inget av arkeologiskt värde.

Ett ca 8 m långt och intill 2 m brett dränerings- 
schakt grävdes också längs nordöstra hörnet av be
fintligt bostadshus. I dräneringsschaktets norra del, 
ca 0,7 m under nuvarande markyta, syntes i den nor
ra schaktväggen strimmor av sot samt enstaka brän
da ben och på samma nivå tegel, cement och andra 
”byggsopor”.

Troligen rör det sig här om rester av en grav göm
ma som förstörts i samband med husbyggnation. Där 
bostadshuset byggdes har endast gravar markerade 
på gravfältskarta från 1928 undersökts. Gravar som 
ej varit synliga ovan mark eller rester av gravar som 
varit belägna inom den yta som skulle bebyggas, har 
sannolikt genomgrävts utan föregående undersök
ning.

Fynd: -
Datering: Yngre järnålder.

Sollentuna sn, Rotsunda
Arkeologikonsult AB
Roger Blidmo, Stefan Bergh, Hans Lundmark

Med anledning av planerad bebyggelse på före det
ta Rotsunda bys mark utfördes en komplettering av 
1988 års utredning och fosfatkartering, i områdets 
norra del. Undersökningen omfattade inventering, 
fosfatkartering och provgropar.

Föregående års fosfatanalys visade på tre sanno
lika boplatslägen. Den kompletterande fosfatanaly
sen visade ett par områden med förhöjda värden. 
Dessa kunde dock kopplas till sentida aktiviteter 
(smedja och hönshus). I provgroparna kunde inga 
förhistoriska kulturlager iakttas.

Fynd:
Datering: -

Sollentuna sn. Rotsunda gård, fornlämning 307
RAÄ, UV Mitt 
Birgitta Sander, Bo Seving

En förundersökning, följd av en slutundersökning, 
föranleddes av planerad husbyggnation.

Vid tidigare fosfatkartering samt provundersök
ning (initierad av Sollentuna kommun och utförd av 
Arkeologikonsult AB), hade förhöjda fosfatvärden 
konstaterats samt ett kulturlager påträffats inom 
området. Målsättningen var nu att säkerställa kul
turlagret, dess utbredning och mäktighet, samt att få 
en datering.

Vid förundersökningen upptogs sammanlagt nio 
schakt med en total längd av 254 m och 1,5 meters 
bredd. I områdets sydvästra del påträffades det ovan 
nämnda kulturlagret. Lagret utgjordes av mörkfär- 
gad sand och skilde sig tydligt från omgivande mark 
(ljus sand). Utbredningen uppskattades till 300-350 
m2, med en tjocklek mellan 0,1 och 0,2 m. Bränd 
lera påträffades vid förundersökningen.

Längs områdets östra del löpte ett stamdike i 
nord-sydlig riktning. Diket finns verifierat på kart
materialet från 1761 och framåt.

Vid slutundersökningen avbanades ytan. Inga 
konstruktioner syntes efter avbaningen varför prov
schakt grävdes för hand genom ytans längd och 
bredd. Det visade sig då att lagret i sin västra be
gränsning snarare utgjordes av en vid, grävd grop än 
ett lager som fortsätter in under den befintliga bruk- 
ningsvägen, vilket indikerades vid förundersök
ningen. Gropens nedgravningskanter syntes tydli
gast i nordväst och norr. Efter norra kanten påträf
fades löst liggande skärvig och skörbränd sten. Gro
pens södra begränsning var flack och otydlig. 
Genom ett påtagligt inslag av sot och kolsplitter kun
de en rundad yta 7 x 9 m i nordvästra delen avgrän
sas, där gropen också hade sitt största djup, 0,7 m. 
Botten utgjordes i detta parti av lera, i övrigt ljus 
sand.

Tolkningsforslag: en i nyare tid grävd grop har 
fyllts med material som bör ha hämtats från ett när
liggande kulturpåverkat område - en jämåldersbo- 
plats vars belägenhet ej har kunnat lokaliserats.

Fyndmaterialet utgörs av keramik av senare slag 
(yngre rödgods), bränd lera, en spik, en hästskosöm, 
ett kritpipsffagment.

Vid tidigare undersökning påträffades keramik av 
jämålderskaraktär samt ett skifferbryne.
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Fynd: -
Datering: Nyare tid med inslag av fynd av jämål- 
derskaraktär.

Sollentuna sn, Stenen 12 och 13, fornlämning 285
RAÄ, UV Mitt 
Lena Beronius

En antikvarisk kontroll föranleddes av att el- och te
leledningar skulle läggas ned från fastigheten Stenen 
12 och 13 till ledningsstolpe vid tomtgränsen mot 
Valhallavägen.

Schaktet var ca 0,4 m brett och 25-30 m långt. Då 
syftet med kontrollen var att undvika de högar och 
stensättningar som tillhör RAÄ 285, och som ligger 
på tomten, grävdes ledningen ned i kanten av den be
fintliga grusgången. Härvid stötte man på stenpack- 
ningar på tre ställen utmed gången. Stenpackning- 
ama förmodades vara gravar och låg på ett djup av 
0,25-0,50 m under markytan. På grund av djupet 
kunde ledningarna läggas ovanpå stenpackningen. 

Inga fynd påträffades.

Fynd: -
Datering: Järnålder.

Sollentuna sn, Tors Backe, fornlämning 278
RAÄ, UV Mitt 
Birgitta Sander

I samband med sänkning av den gång- och cykelväg 
som löper över fomlämningen undersöktes och bort
togs två hittills oregistrerade gravanläggningar samt 
ett vid tidigare undersökningar konstaterat kulturla
ger.

Gravarna utgjordes av runda eller närmast runda 
stensättningar som delvis skadats av ledningsdrag
ning. Den ena var en brandgrav med lerkärl, den 
andra en skelett begravning med gravgåvor såsom 
nålhus, tre glaspärlor och oidentifierade jämfrag- 
ment, sannolikt samlade i en läderpung i ena kort
ändan av nedgravningen.

Brandgraven låg ovanpå och skelettgraven var 
grävd genom ett intill 0,2 m tjockt kulturjordslager 
utan fynd. Två mindre stolphål och två härdar kon
staterades tillhöra kulturjordslagret, som täckte nära 
nog hela undersökningsytan. I övrigt kunde anlägg
ningarna av boplatskaraktär inte bindas till någon 
huskonstruktion eller liknande.

Gravarna kan dateras till vikingatid. Dateringen 
av kulturjordslagret och därtill hörande anläggning
ar är inte helt fastställd. Vid tidigare undersökning
ar (1987) har dock keramik av vikingatida karaktär 
påträffats i samma typ av kulturjordslager.

Fynd: -
Datering: Vikingatid.

Sollentuna sn, Viby Gård
RAÄ, UV mitt
Lena Beronius, Ann-Mari Hållans, Cecilia Aqvist

Med anledning av exploatering av Viby Gård ge
nomfördes en arkeologisk utredning. Genom bl.a. 
kartstudier konstaterades att Viby by låg på den plats 
där nuvarande Viby Gård är belägen. En fortsatt ut
redning i form av provschakt ledde till att delar av 
området kom att för- och slutundersökas.

Vid utredningen togs 21 provschakt upp, dels på 
Viby Gårds tomt, dels på platån öster om Vibyvägen. 
Fem schakt uppvisade ett ca 0,2-0,5 m tjockt kul
turlager som ej kunde tidsbestämmas. Fynd av skör
bränd sten, kol samt en härd indikerade förhistorisk 
tid.

I två provschakt på gårdstomten påträffades sten- 
grundsliknande konstruktioner, ej heller dessa kun
de tidsbestämmas.

Förundersökningens syfte var att avgränsa och om 
möjligt datera det kulturlager som påträffades vid ut
redningen.

En ca 20 x 50 m stor yta på platån öster om Viby
vägen banades av. I anslutning till denna yta drogs 
ca 150 m schakt.

Kulturlagret låg väl avgränsat på den norra delen 
av platån. Totalt påträffades 18 anläggningar. Av 
dessa var 12 härdar och stolphål, som kunde antas 
vara förhistoriska, medan övriga anläggningar, 
stengrunder och en kullerstensläggning, antogs vara 
från 1800-1900-talen. I kulturlagret hittades två me
deltida keramikskärvor - en stengods och en yngre 
svartgods. Övriga fynd kunde hänföras till 
1600-1900-talen.

En ca 300 mI 2 stor yta var relativt orörd, här på
träffades ett äldre kulturpåverkat lerlager i botten. 
Denna yta bedömdes som mest intressant vid fort
satta arkeologiska arbeten.

Slutundersökningen berörde den norra delen av 
Viby Gård. Syftet var att undersöka delar av kultur
lagret och de härdar som framkom vid förundersök
ningen.

Undersökningsområdet var ca 400 m2 stort. Mer
parten av de 154 anläggningar som undersöktes var 
stolphål (förmodade huslämningar). Vidare fanns ett 
trettiotal härdar, ett par avfallsgropar, samt ett grop
hus.

Endast 64 m2 av det 0,2-0,5 m tjocka, tvåskikta- 
de kulturlagret undersöktes.

Fyndmaterialet består till största delen av kera
mik. I det övre skiktet låg medeltida skärvor blan
dade med 1500-1700-talskeramik, d.v.s. nästan 
stengods, stengods samt yngre rödgods. I det undre 
skiktet låg enbart skärvor av jämålderstyp. Här pe
kar det övriga fyndmaterialet, bl.a. en pärla och en 
torshammarring mot en datering till vikingatid.

I grophuset hittades ett fyrpasspänne som tradi
tionellt dateras till första hälften av 600-talet.

En avfallsgrop och ett skärvstensflak kan preli
minärt dateras till medeltid genom en knapp av glas 
och ett mynt.

407



Ett flertal husgrunder framkom vid undersök
ningen. Ingen av dessa kunde med säkerhet sägas 
vara medeltida.

Fynd: Fyrpasspänne, pärla, torshammarring, kera
mik (av jämålderstyp samt nästan stengods, sten
gods och yngre rödgods), glasknapp, mynt. 
Datering: Yngre järnålder-nyare tid.

Sollentuna sn, Viby, fornlämning 98
RAÄ, UV Mitt 
Birgitta Sander

En undersökning föranleddes av planerad exploate
ring av området kring Viby Gård, där RAÄ 98 utgör 
exploateringsområdets sydligaste del.

Sju gravar och tre gravrester undersöktes. Tre av 
anläggningarna var synliga före undersökningen 
och fanns också markerade på en gravfältskarta upp
rättad 1928 där de ingår som del av gravfalt 97, be
läget direkt öster om undersökningsområdet.

RAÄ 98 låg på en nord-sydligt löpande höjdrygg 
där den högsta punkten, ca 21 m.ö.h., utgjordes av 
berg i dagen. Bergsklacken hade utnyttjats vid an
läggande av en av de nu undersökta gravarna, en 
hög, som i sen tid använts som källare och sopgrop 
med svåra skador som följd. Högen och ytterligare 
sju gravar var brandgravar och innehöll en mängd 
fynd.

De två övriga gravarna var skelettnedgrävningar 
där den ena får betecknas som osäker. Den andra 
skelettgraven hade nedgravningen orienterad i syd
väst-nordöst med huvudet i sydväst och som enda 
gravgåva en kniv vid axelpartiet.

1 gravfältets ytterkanter, mot söder och norr, un
dersöktes också inalles 12 härdar.

Gravfältet kan i huvudsak dateras till vikingatid.
Enligt fomlämningsregistret ingår ytterligare en 

hög i RAÄ 98. Denna hög är belägen ca 70 m syd
öst om undersökningsområdet och berördes ej av ex
ploateringen.

Fynd: Remändebeslag av brons, två torshammar- 
ringar, en syl eller puns, ett par broddar, spikar, ni
tar, en glaspärla, fragment av lerkärl, brända ben 
samt kniv.
Datering: (Vendel-)vikingatid.

Sollentuna sn, Vinodlingen 3
RAÄ, UV Mitt 
Lena Beronius

En utredning kom till stånd för att kontrollera orsa
ken till förhöjda fosfatvärden på tomten Vinodling
en 3, Viby.

Tomten ligger i en södersluttning omedelbart sö
der om RAÄ 116, ett yngre jämåldersgravfält.

Fem provschakt drogs upp över synliga förhöj
ningar och rester av två husgrunder. Fynd i markytan

och det faktum att det här har legat växthus kunde 
förklara de höga fosfatvärdena.

Utredningen klargjorde att inga äldre lämningar 
kunde iakttas. Husgrunderna tillhör förmodligen 
1800-1900-tal, liksom de fynd av keramik, porslin 
och glas som hittades.

Fynd: -
Datering: Nyare tid 1800-1900-tal.

Svinnegarns sn, Haga 2:44 m.fl., fornlämningarna 
22, 23, 24, 29, 44 och 52
RAÄ, UV Mitt
Hans Göt hberg, Katarina Appelgren

En utredning föranleddes av projekterad golfbana. 
En specialinventering av området visade att förutom 
de tre registrerade gravfälten, en gravgrupp och en 
bytomt, finns boplatsindikationer i form av skärv
sten på åtta platser i åkermarken, samt en osäker 
stensättning på ett bergskrön.

Fynd: - 
Datering: -

Tierps sn m.fl., Mellangas-projektet
Arkeologikonsult AB
Roger Blidmo, Stefan Bergh, Kjell Edvinger, Svan
te Norr, Synnöve Reisborg

Inför planerandet av ett naturgasledningsnät i Mel
lansverige utfördes på uppdrag av Swedegas AB en 
kulturhistorisk utredning av stamledningskorridoren 
genom Uppland, från norra Stockholm till norra 
Upplandskusten öster om Älvkarleby.

Utredningen omfattade arkivstudier, studier av 
gammalt kartmaterial och även områdets geologi. 
Utredningsområdet var mellan 4 000 och 1 000 m 
brett längs hela ledningssträckningen, utgående från 
de olika utredningsmomentens krav.

Utredningen specificerade problemområdena och 
utgjorde underlaget för följande etapper: fältinven
tering, fosfatkarteringar och sökschaktsundersök- 
ningar. Ledningssträckningen löper genom sex fom- 
lämningstäta bygder: Tierp, Ärentuna, Uppsalaom
rådet, Odensala, Norrsunda och Järvafältsområdet 
norr om Stockholm.

Fynd: - 
Datering: -

Tillinge sn, Tillinge-Broby 6:1
RAÄ, UV Mitt 
Hans Göthberg

En utredning föranleddes av ombyggnad av väg 
C600, nära RAÄ 33, Blot-Svens hög, och utfördes i 
form av en maskinavbaning av den berörda ytan,
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som utgjordes av åkermark. Fyra anläggningar, alla 
grunda mörkfärgningar, påträffades. Några spår av 
eventuella överodlade gravar omkring storhögen på
träffades däremot inte.

Fynd: - 
Datering: -

Täby sn, Arninge 4:1 Skjutmåttet, fornlämning 
153 A + B
RAÄ, UV Mitt 
Michael Olausson

I samband med planerad utbyggnad av Aminge in
dustriområde i Täby, genomfördes en förundersök
ning samt en slutundersökning av RAÄ 153 A + B.

RAÄ 153 A var ett gravfält omfattande 12 regi
strerade stensättningar 5-9 m diameter och 0,2-0,7 
m höga. RAÄ 153 B var registrerad som en möjlig 
husterrass. Gravfältet var beläget på den norra delen 
av ett ca 180 x 70 m stort impediment på 13-16 
m.ö.h. Gravfältet låg i nordsluttning vänt mot om
rådena i norr, med bl.a. Hägemeholms gård. Den för
modade husterrassen var belägen på impedimentets 
östra del på gränsen mot lera/åkermark. I väster finns 
en mindre förkastningsbrant längs hela impedimen- 
tet. Området omges av styv lera.

Förundersökningen omfattade den förmodade 
husterrassen samt enstaka, anslutande ytor, vilka 
uppfattades som stenröjda. Cal 100 m2 upptogs vid 
förundersökningen, som sträckte sig fram mot de 
sydligaste stensättningama i gravfältet. Den förmo
dade husterrassen kunde avskrivas som fornlämning 
och i de övriga schakten framkom ingenting som 
kunde indikera en eventuell boplats.

Vid slutundersökningen av gravfältet framkom 16 
stensättningar, varav två innehöll två begravningar, 
tre flatmarksgravar, en härdgrop samt två odlings- 
rösen. Samtliga 19 begravningar var skelettgravar. 
En anläggning saknade dock en egentlig kistkon- 
struktion, men hade en svagt konkav profil. An
läggningarna var 2,5-13 m stora.

I de från början till synes enhetliga gravformema 
kunde sex olika varianter konstateras:

1. Fylld stensättning med kantkedja (6 anl)
2. Stensättning m. yttre friliggande kantkedja med 

dubblerad stenrad i kedjan och mittstensättning (2 anl)
3. Stensättning med friliggande kantkedja med 

dubblerad stenrad i kedjan, en centralt belägen sten
kista, sand/småstensfyllning mellan denna och ked
jan (5 anl)

4. Stensättning med kista med en mylla/lermantel 
(2 anl)

5. Stensättning med kista och en mindre kringlig
gande stenpackning (1 anl)

6. Flatmarksgravar (3 anl).
Flertalet anläggningar var runda/rundade till for

men. Gravfältets största anläggning, om 13 m, hade 
en friliggande kantkedja med en pentagonal mitt
stensättning. Gravarna hade stensatta kistor/kist-

gropar med kistspikar i samtliga utom en. Kistgro- 
pama var i snitt 2,4 m långa och 0,8 m breda. I de 
anläggningar där det förekom två kistor under sam
ma överbyggnad var en normalstor och en mindre. 
Den mindre låg i samtliga fall söder om den större 
kistan.

Kistoma/kistgroparna var i flertalet fall nedgräv
da i styv lera.

Förutom fynd av kistspikar var det vanligaste fyn
det jämknivar (10 st). Dessa var i de flesta fall pla
cerade i höfthöjd eller ned mot fotterna. I ett fall låg 
kniven, med bältesölja av brons, i axelläge. Tre 
bronssöljor och en av jäm framkom, samt en kera
mikkruka och två pärlor.

De daterbara fynden, framför allt bronssöljoma, 
daterar gravarna till sen vikingatid och tidig medel
tid, d.v.s. 1000- och 1100-talen. Den sena datering
en understryks inte minst av att samtliga gravar var 
skelettgravar. Benmaterialet var mycket dåligt be
varat. Endast en grav hade ett mer komplett skelett 
bevarat. Vanligast var rester av enstaka tandfrag
ment, mindre skallfragment samt delar av lårben. 
Någon osteologisk analys är ej genomförd ännu.

Sju prover från benmaterial är inskickade för 14C- 
bestämning.

Fynd: Kistspikar, jämknivar, söljor (brons och jäm), 
keramik, pärlor, ben.
Datering: Sen vikingatid-tidig medeltid.

Täby sn, Linjalen 4:6, fornlämning 327
RAÄ, UV Mitt 
Michael Olausson

Med anledning av planerad utbyggnad av Arninge 
industriområde genomfördes en förundersökning 
av RAÄ 327, en stensträng. Den är belägen på ett 
mindre morän-/bergsimpediment och löper parallellt 
med en äldre brukningsväg. Anläggningen snittades 
vid ett ställe. Dessutom avtorvades anläggningens 
ena halva i dess längdriktning samt tre större ut- 
vidgningsschakt i anslutning härtill. Stensträngen 
hade närmast karaktär av röjningssträng, med en
staka inslag av större block i anläggningens norra 
ändar. Två mindre schakt upptogs på en mindre pla
tå norr om och i direkt anslutning till stensträngen. 
Nya boplatslämningar framkom. Stensträngarna var 
ej av förhistorisk karaktär, förmodligen sentida.

Fynd: -
Datering: Sen tid?

Täby sn, Litsby 3:1, fornlämning 200
RAÄ. UV Mitt 
Lars Sjösvärd

Med anledning av husbyggnation undersöktes och 
borttogs en del av en stensträng ingående i ett stör
re stensträngssystem (RAÄ 200).
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Undersökningen omfattade 6 m i den norra änden 
av en stensträng i NNV-SSO riktning. Stensträng
en anslöt till en större stenplockad yta, vilken be
gränsades av flera strängar.

Stensträngen hade en bredd av 1,5 m. Stenarna låg 
i ett skikt och vilade på mjälig morän. Stenstorleken 
varierade mellan 0,3 och 0,6 m. Stensträngen avslu
tades i norr av en 1 x 1 m stor sten. Någon sothori
sont kunde ej iakttagas intill eller under stensträng
en.

Inom den stenplockade ytan i norr kontrollerades 
flera ytor i samband med schaktning för husbygge. 
Inga kulturlager eller bebyggelserester påträffades, 
men avfall och en grusläggning med 1800-1900- 
talsdatering visar att området påverkats av närlig
gande bebyggelse.

Fynd: - 
Datering: -

Uppsala, Drottninggatan, fornlämning 88
RAÄ, UV Mitt
Ylva Roslund, Ulla Bergkvist

Antikvariska kontroller utfördes med anledning av 
omläggning av VA-ledningar och fjärrvärmekulvert 
i Drottninggatan. Kontrollerna motiverades av att 
gatusträckan är belägen inom den västra delen av det 
medeltida stadsområdet i Uppsala. Den ca 250 m 
långa sträckan schaktades i båda fallen från Fyrisån 
och upp till korsningen med Nedre Slottsgatan (Ca
rolinabackens början). Schakten löpte parallellt, på 
ca 5 meters avstånd.

I VA-schaktet uppvisade delen närmast Fyrisån 
inga kulturlager.

Från åkanten och tio meter västerut framkom ett 
ca 1 m tjockt sankmarkslager. Därefter vidtog ett ca 
0,2 m tjockt humuslager - ängsmark - som fanns i 
hela schaktet västerut. Över humuslagret fanns kul
turlager med en sammanlagd tjocklek på upp till ca
l, 2 m.

Minst fyra bebyggelseskeden kunde urskiljas di
rekt. Kulturlagertjockleken avtog ca 50 m öster om 
Carolinabackens början. Det som återstod i den väst
ligaste delen var det humuslagret med ett överlig
gande sand- och gruslager med tegelflis, vilka fort
satte upp i backen.

Fyllnadsmassorna uppgick till mellan 1,2 och 1,8
m, stigande västerut, och bestod av grus, småsten, 
sten och tegelkross.

Grundtopografin visade att partiet under kors
ningen med Trädgårdsgatan, bortsett från Carolina
backen, låg högre än övriga partier. I korsningen 
framkom stora mängder tegel, tegelkross, kraftiga 
sot- och kollager och slagg - eventuellt från en 
smedja i kvarteret Trädgården. Ca 50 m öster om 
Trädgårdsgatan framkom flera sten- och gruslägg
ningar, typ gränd eller gårdsplan, på varandra.

Fjärrvärmeschaktningama gav kompletterande 
upplysningar om de tidigare dokumenterade lagrens

utbredning och nivå även om kulverten mestadels la
des inom det befintliga schaktets begränsningar. I 
korsningarna med Trädgårdsgatan respektive Nedre 
Slottsgatan gjordes dock utvidgningar vid befintliga 
kamrar, vilka var bredare och djupare än schaktet i 
övrigt. Schaktsidoma var störda av sentida ned- 
grävningar men under kamrarna fanns orörda kul
turlager. De 0,2 m tjocka lagren dokumenterades ej 
eftersom de var av samma art som i intilliggande 
VA-schakt. Bland annat låg kulturlagrens botten på 
samma nivå i båda schakten.

Fynd: En tärning, en lagg, en äldre rödgodsskärva, 
en stengodsskärva, två spikar, en knäppsko och ett 
tunnbandslås.
Datering: 1300-1600-tal.

Uppsala, Nedre Slottsgatan, fornlämning 88
RAÄ, UV Mitt 
Ylva Roslund

Vid schaktningar för omläggning av VA-ledningar i 
Nedre Slottsgatan från Munkgatan till Slottsgränd 
utfördes en schaktningsövervakning.

Schaktningama berörde inte några kulturlager. Ca 
100 m från Nedre Slottsgatans början vid Munkga
tan går åsen ut i gatan. Fyllnadslagret av grus och 
småsten var 0,20 m, därunder framkom sterilt åsgrus 
vars botten låg djupare än schakten. Söder om åsen 
var fyllnadslagret tjockare, 0,70 m, och därunder 
framkom i stället för åsgrus ett lager av infiltrerad 
lera med bl.a. växtdelar, småsten och enstaka tegel
flis. Detta lager var ca 1 m tjockt och området har sä
kert varit vattensjukt. Under detta lager kom den ste
rila blåleran.

Fynd:-
Datering: Nyare tid, efter 1850.

Uppsala sn, kv Pantern, fornlämning 88
RAÄ, UV Mitt
Svante Forenius, Ylva Roslund

Med anledning av planerad nybyggnation utfördes 
en förundersökning på tomterna i kvarterets norra 
respektive östra höm. Förundersökningen följdes av 
en arkeologisk undersökning som på grund av om
ständigheter kring byggnadsförfarandet och till
gängligheten inom gården fick utföras i två etapper, 
varav en utfördes 1989.

Vid förundersökningen upptogs tre schakt, ca 3 x 
1 m stora, med maskin inne på gårdarna. Kulturlag
ret var ca 1,2 m tjockt i det sydöstligaste schaktet i 
vilket sannolikt rester av en gränd återkom på flera 
nivåer. I det mellersta schaktet fanns omkring 0,7 m 
kulturlager och i det nordvästligaste schaktet ca 0,5 
m. Mellan lager av fyllnadskaraktär fanns, i sist
nämnda schakt, en tunn horisont med trärester ca 0,5 
m över de avsatta lagrens toppnivå.
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Ett fåtal fragment av kritpipor och yngre rödgods 
påträffades i fyllnadslager medan inga daterande 
fynd framkom i de avsatta lagren.

Etapp 1 av den arkeologiska undersökningen ut
fördes i november. Denna del av kvarteret hade vid 
provundersökningen bedömts som ett område utan
för egentlig bebyggelse, med kraftiga påförda lager, 
varför stora delar av arbetet utfördes med hjälp av 
grävmaskin.

Huvudsakligen kunde tre kraftiga lager urskiljas. 
Underst ett 0,2 m tjockt humuslager med gödsel, tro
ligen betesmark. Däröver kom ett ca 0,4 m tjockt 
kulturjordslager. Ovanpå detta kom ett ca 0,2 m 
tjockt kompakt och homogent sot- och tegelflislager.

I det understa lagret och ner i blåleran fanns tre 
dräneringstunnor nedgrävda och dessutom var i det
ta lager ett flertal större gropar, 1-3 m i diameter, 
nedgrävda i leran, möjligen lertäktsgropar. Ovanpå 
kulturjordslagret fanns endast spridda stockar i 
schaktets östra del. Det kompakta sot- och tegelflis- 
lagret var påfört. Teglet var delvis obränt, mer likt 
lerklining, möjligen rester efter något hantverk eller 
annan tillverkning.

Fynden var mycket sparsamt representerade. I hu
muslagret framkom enstaka stengodsskärvor. På 
sot- och tegelflislagret fanns enstaka kritpipor.

Fynd: Stengods och kritpipor.
Datering: Medeltid, hög och sen, nyare tid.

Uppsala, kv S:t Erik (Fjärdingen 25:3), fornläm- 
ning 88
RAÄ, UV Mitt 
Mats Mogren

En mindre förundersökning utfördes för att utröna 
om en eventuell urschaktning av massor under 
Värmlands nations fastighets norra parti skulle kom
ma att beröra avsatta kulturlager eller begravningar, 
samt i vilken mån lämningarna efter S:t Eriks kapell 
och dess sidobyggnader skulle komma att beröras.

Tidigare känt i det omedelbara närområdet är lä
get för kapellets sakristia, en gråstenskällare med 
tunnvalv, en gråstensmur och ett tegelgolv.

Den aktuella exploateringsytan omfattar 58,7 m2. 
Av denna yta kan ca 23 m2 beräknas vara störda av 
murgravama för den befintliga byggnaden. Den 
enda antikvariskt intressanta anläggningen som kun
de iakttas under byggnaden var en ca 2 m lång, svårt 
skadad stump av en gråstensmur, orienterad i unge
fär öst-västlig riktning. I övrigt fanns partier av en 
kullerstensläggning, tolkad som tillhörig 1920-talets 
bebyggelse på platsen, på vilken ingen pålagring 
skett.

Något ingrepp i lagren gjordes inte vid undersök
ningen. Istället dokumenterades ett parti av murgra
vens schaktvägg invid gråstensmuren. Under sten
läggningens sättsand fanns ett ca 0,75 m tjockt ras
lager under vilket en sandblandad humushorisont 
antydde en äldre markyta, där skärvor av invändigt

glaserat rödgods påträffades. Rasmassan tolkades 
som tillhörig rivningen av S:t Eriks kapellruin i sam
band med 1702 års stadsbrand. Humushorisonten 
skulle då representera markytan vid tiden för bran
den. Under humushorisonten fanns ett mer än 0,3 m 
tjockt lager påfört grus.

Fynd: -
Datering: Mur: medeltid. Raseringslager: nyare tid, 
från 1850.

Uppsala, kv Trädgården (Fjärdingen 27:4, 27:8), 
fornlämning 88
RAÄ, UV Mitt 
Ylva Roslund

Inför en eventuell nybebyggelse inom fastigheten an
höll Svenska kyrkans centralstyrelse om tillstånd att 
genomföra arkeologisk förundersökning. Få under
sökningar har gjorts inom denna del, som utgör den 
västra delen av Uppsalas medeltida stadsområde.

Det planerade utbyggnadsområdet var vid under
sökningstillfället en skolgård. Fyra provschakt ca 1 
x 4 m upptogs på rad, med schakt 1 i nordost och 
schakt 4 i sydväst och med ca 10-15 m mellanrum.
1 samtliga schakt framkom drygt 1 m tjocka fyll
nadslager, till största delen bestående av grus- och 
sandblandad mylla med kolfläckar och tegelflis.

1 schakt 1 och 2 framkom vidare ett påfört lager 
av grus med småsten, sten och tegelflis. I dessa 
schakt framkom dessutom i botten ett tegelkross- 
och flislager med underliggande brandlager i flera 
skikt med åtskiljande sand- och gruslager. Dessa la
ger hade en tjocklek av 0,30 m i schakt 1 och 0,10 
m i schakt 2. Lagren tar slut västerut mellan schakt
2 och 3, troligtvis närmare schakt 2.

I schakt 3 och 4 låg åsgruset direkt under fyll
nadsmassorna. Åsgrusets tjocklek var ca 0,60 m i 
schakt 4 och 0,10 m i schakt 3 och endast i dess väst
ra del. Alltså bör åssluttningens början, som troligen 
utgjort stadens begränsning, firmas någonstans kring 
schakt 3.

De lager som har intresse ur dokumentationssyn- 
punkt finns alltså inom den östra halvan av den pla
nerade exploateringsytan - Fjärdingen 27:8 - med 
en yta av ca 900 m2 motsvarande ca 225 m3.

Fynd: - 
Datering: -

Uppsala, Trädgårdsgatan
RAÄ, UV Mitt 
Ylva Roslund

En antikvarisk kontroll utfördes med anledning av 
byte av befintliga, uttjänta VA-ledningar i Träd
gårdsgatan. Kontrollen motiverades av att gatu- 
sträckan är belägen inom den västra delen av det me
deltida stadsområdet i Uppsala.
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Före årsskiftet 1988-89 schaktades sträckan söder 
om Slottsgränd. Denna sträcka uppvisade inga ur 
antikvarisk synpunkt intressanta kulturlager. Sträck
an mellan Slottsgränd och Drottninggatan schakta
des efter årsskiftet. Kulturlagren hade sin början 
strax norr om Slottsgränd och ökade i tjocklek mot 
Drottninggatan - som mest 1,30 m.

Lagren var till stora delar grusblandade. Det över
sta lagret fanns från Slottsgränd till Drottninggatan 
och bestod av grusblandad mylla med tegelflis, ben
rester m m. Troligtvis ett utfyllnadslager till Slotts- 
trädgården. Närmare Drottninggatan vidtog ytterli
gare minst två bebyggelseskeden, vilka innehöll sto
ra mängder tegelkross och -flis. I det understa ske
det framkom 1300-talskeramik.

Fynd: Keramik, stengodsskärvor, läderfragment och 
läderspill.
Datering: 1300-1600-tal.

Uppsala, Övre Slottsgatan, fornlämning 88
RAÄ, UV Mitt 
Ylva Roslund

Vid schaktningar för omläggning av VA-ledningar i 
Övre Slottsgatan, från S:t Olofsgatan med fortsätt
ning 30 m söder om korsande Åsgränd, samt för 
grenledning över Martin Luther Kings plan till kvar
teret Kamphav, utfördes schaktningsövervakning.

Schaktningama berörde inte några kulturlager el
ler andra lämningar av antikvariskt intresse. Hu
vudledningen i Övre Slottsgatan drogs genom sterilt 
åsgrus.

Ett påfört gruslager, ca 0,2 m tjockt, låg direkt un
der asfalten. Grenledningen nedschaktades genom 
fyllnadsmassor, som låg direkt på åsgruset.

Någon dokumentation utfördes ej.

Fynd: - 
Datering: -

Vada sn, Vada prästgård 1:1
RAÄ, UV Mitt 
Boje Persson

En utredning föranleddes av en tomtavstyckning för 
två småhus. Tomterna ligger inom Vada bys medel
tida bytomt.

Vid undersökningen upptogs sex 1,5 x 3-7,5 m 
stora och 0,3-0,4 m djupa provschakt. I tre av 
schakten framkom, i undre delen närmare steril 
nivå, ett tämligen fett myllalager med inslag av 
bränd lera och bitvis rikligt med kolsplitter. I ett av 
dessa provschakt fanns ett 0,4 m i diameter stort om
råde med sot och kol, i ett annat framkom i botten 
två 0,3 m stora gropar, möjligen stolphål samt i det 
tredje skörbränd sten. Fynd av keramik av vikinga
tida typ, fragment av vävtyngder samt brända och 
obrända ben påträffades.

De övriga schakten samt övre delen av de ovan 
nämnda utgjordes av sandig mylla med enstaka 
kolsplitter, bränd lera samt fynd av enstaka jämfö- 
remål och yngre rödgods.

Fynd: Keramik AIV, yngre rödgods, fragment av 
vävtyngder, spik, jämföremål, tegelskärvor, bränd 
lera, fajans samt ben.
Datering: Yngre järnålder.

Vaksala sn, Vaksala 4:28
RAÄ, UV Mitt 
Dan Fagerlund

En mindre undersökning utfördes i anslutning till 
planerad husbyggnation.

Undersökningen hade till syfte att avgränsa, mot 
exploateringsytan, en boplats som indikerats vid en 
tidigare provundersökning. Totalt undersöktes en yta 
av 215 m2 varvid framkom sex anläggningar varav 
en härd och minst två stolphål. Stolphålen och här
den utgör sannolikt en fortsättning på delar av ett 
stolpburet långhus som framkom i ett av schakten 
vid provundersökningen.

Fomlämningarna i omgivningen geren grov bak
re dateringsram till bronsålder, men bosättningar har 
funnits i området även under järnålder och medeltid.

Fynd: Obrända ben, bränd lera.
Datering: Bronsålder(?)

Vaksala sn, Vaksala 4:28 
RAÄ, UV Mitt 
Hans Göthberg

En arkeologisk utredning föranleddes av planerad 
husbyggnation. Boplatslämningar i form av härdar 
och stolphål påträffades på fastighetens centrala 
och östra delar. I den västra delen av fastigheten, där 
tidigare en gård i Vaksala kyrkby legat, fanns inga 
intakta kulturlager utan enbart sentida fyllnadsmas
sor med tegel m m.

Fynd: - 
Datering: -

Vaksala sn, Vaksala-Eke 3:2 
RAÄ, UV Mitt 
Hans Göthberg

En arkeologisk utredning föranleddes av planerad 
byggnation på före detta åkermark i närheten av re
gistrerade skärvstenshögar. En enstaka kolfläck på
träffades i ena hörnet av området. Troligen fråga om 
ensamliggande anläggning.

Fynd: -
Datering: -
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Vallentuna sn. Veda 1:1
RAÄ, UV Mitt 
Lars Sjösvärd

Inför en golfbaneexploatering utfördes en provun
dersökning, som en andra del i en arkeologisk ut
redning. Provundersökningen omfattade två ytor 
inom fosfatkarteringsområde II, vilka direkt berör
des av golfbanan. Området består av en större åker
holme med hagmark, söder om och i anslutning till 
den gamla vägen mellan Veda och Gäddarö, med en 
registrerad fomlämning (RAÄ 279), en stensättning 
av yngre jämålderstyp. De två undersökningsytoma 
hade något förhöjda fosfatvärden, 50-150°, jämfört 
med omgivningen, vilket indikerade möjliga bo
platslämningar.

Inom ytan upptogs flera provschakt, totalt 250 m2. 
Vid undersökningen kunde konstateras att inga bo
platsrester eller spår av kulturlager kunde iakttagas. 
De förhöjda fosfatvärdena kan möjligen delvis för
klaras av hästbete och ridstigar inom det nu under
sökta impedimentet.

Ytterligare ett schakt upptogs strax söder om 
RAÄ 279 för att kontrollera förekomsten av even
tuella gravar i anslutning till den registrerade fom- 
lämningen. Inga nya anläggningar påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Vassunda sn, Vassunda-Edeby 2:19,3:1, fornläm- 
ning 177c
RAÄ, UV Mitt 
Katarina Appelgren

Med anledning av planerad bostadsbebyggelse ut
fördes en arkeologisk undersökning av en sten
sträng (RAÄ 177c). Stensträngen var ca 16 m lång, 
1,5-2 m bred, enskiktad och låg direkt på den steri
la grusiga moränen. Området väster om stensträng
en var stenröjt. Något annat tecken på odling på
träffades ej. Varken kulturlager eller fynd iakttogs 
vid undersökningstillfället.

Fynd: - 
Datering: -

Vårfrukyrka sn, Stenvreten 8:22
RAÄ, UV Mitt 
Dan Fagerlund

En slutundersökning av delar av ett större boplats
område i Annelund öster om Enköping föranleddes 
av anläggandet av en anslutningsväg mellan den nya 
och den gamla infarten från El8 till Enköping samt 
av en breddning av den nya infarten. Undersök
ningsytoma ligger på ömse sidor och i anslutning till 
vägområdet i den västligaste delen av den nya in
farten (vägområdet undersöktes i sin helhet 1987)

Totalt undersöktes en yta av 690 m2 varvid fram
kom boplatsrester i form av stolphål, härdar och ned- 
grävningar samt bevarade, upp till 0,27 m tjocka, 
kulturlager. Vissa anläggningar kan komma att kny
tas till större sammanhängande konstruktioner som 
framkom vid 1987 års utgrävningar.

Fynd: Bränd lera och lerklining, brända och obrän
da ben.
Datering: Senneolitikum-äldre bronsålder.

Vårfrukyrka sn, Stenvreten, fornlämning 9
RAÄ, UV Mitt 
Hans Göt hberg

En fördjupad utredning med maskingrävda schakt 
föranleddes av planerad industripark på åkermark 
med några mindre impediment. Tre stora samman
hängande boplatsytor med kulturlager, härdar, stolp
hål och skärvstensförekomster påträffades. En över
plöjd skärv sten shög framkom och i anslutning till en 
av boplatsytoma påträffades en hällristning med 63 
skålgropar och ett osäkert skepp. I omgivningen 
finns skärvstenshögar och ensamliggande stensätt- 
ningar. Omedelbart söder om det aktuella området, 
på den södra sidan av infartsvägen till Enköping, un
dersöktes boplatslämningar vid Annelund i samband 
med E18-undersökningama 1987. Vid det tillfället 
påträffades kulturlager, hus samt en hällkista, som 
daterades till senneolitikum- äldre bronsålder. Den
na datering bör i stort sett också gälla de nu aktuel
la boplatserna.

Fynd: Keramik, bränd lera, slipad sten.
Datering: Bronsålder(?)

Vårfrukyrka, Härkeberga, Biskopskulla och Frös- 
lunda snr, Malma, Härkeberga, Viggeby, Fröslun- 
da
RAÄ, UV Mitt 
Leif Karlenby

I samband med nedläggande av optokabel utfördes 
en schaktningsövervåkning för att kontrollera att 
fornlämningar ej berördes.

Fynd: - 
Datering: -

Yttergrans sn, Brunna 1:1, Bålsta 2:58, fornläm
ning 11
RAÄ, UV Mitt
Lars Sjösvärd, Hans Göthberg

En undersökning av en del av ett gravfält föranled
des av utbyggnad av El8 till motorväg. Gravfältets 
mellersta del undersöktes 1986 och vid den nya un
dersökningen grävdes åtta stensättningar i fältets
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södra del. Två var svagt välvda och en tredje var ore
gelbunden, möjligen tresidig. De övriga var små, fla
ta och oregelbundna. Spridda brända ben fanns i sju 
av anläggningarna, i en tillsammans med harts och 
i en med keramik.

Intill gravfältet undersöktes också en del av en bo
plats med skärvstensflak och härdar.

Fynd: Keramik, harts, brända ben.
Datering: -

Yttergran sn, Bålsta Västerskog, fornlämning 17
RAÄ, UV Mitt 
Asa Svedberg

Med anledning av detaljplaneläggning av ett indu
striområde inom Västerskog i Håbo kommun, Bål
sta, undersöktes och borttogs en rundad, möjligen 
ursprungligt kvadratisk stensättning (RAÄ 17), med 
ca 4 m sida.

Stensättningen låg på ett bergskrön, ca 40 m.ö.h., 
inom ett område med gles blandskog. Stensättning
en hade en central ca 2 x 2 m bred enskiktad sten- 
packning och sotig fyllning på sand/grus. Kolfläck
ar fanns i stenpackningens ytterkanter och i centrum. 
Kantkedjan bestod av ca 0,3-0,6 m stora stenar med 
plana ovansidor.

Fynd: -
Datering: Yngre bronsålder-romersk järnålder.

Yttergrans sn, Bålsta 2:58
RAÄ, UV Mitt
Lars Sjösvärd, Hans Göthberg

En undersökning föranleddes av anläggande av bul
lervall intill motorvägen El 8.

Vid tidigare undersökningar har ett kulturpåverkat 
lager med ett fåtal fynd och ett mindre antal an
läggningar påträffats. Vid undersökningen kunde 
lagrets utsträckning fastställas, men inga fynd på
träffades.

Fynd: - 
Datering: -

Yttergrans sn, Lundby 1:2
RAÄ, UV Mitt 
Hans Göthberg

En undersökning utfördes med anledning av ut
byggnad av El8 till motorväg. En mindre del av en 
boplats undersöktes. Den omfattade en koncentra
tion av härdar.

Fynd: Tegel, jämfragment.
Datering: -

Ärentuna sn, Mellangas-projektet - se Tierps sn

Ärentuna sn, Storvreta centrum, Storvreta 47:277
RAÄ, UV Mitt
Kent Andersson, Hans Göthberg

En utredning föranleddes av planerad nybyggnation 
inom Storvreta centrum. Området är mycket exploa
terat och endast få orörda ytor finns bevarade. Inga 
indikationer på fomlämningar kunde observeras.

Fynd: - 
Datering: -

Öregrund, Västergatan, Sjötullsgatan
RAÄ, UV Mitt 
Ylva Roslund

Med anledning av utbyte av telekablar i Västergatan 
och Sjötullsgatan utfördes en schaktningskontroll. 
Den aktuella sträckningen låg inom stadskärnan, 
med lämningar skyddade enligt kulturminneslagen. 
Inga arkeologiska undersökningar har tidigare gjorts 
inom denna del av staden.

Schaktens bredd var ca 0,5 m, djupet 0,4 m och 
längden ca 130 m och de följde till största delen de 
gamla schakten. Stundtals utan kontinuitet och sam
manhang gick schaktkanten utanför de befintliga 
schakten. Utanför dessa schaktkanter framkom på
förda gms- och sandlager med småsten. Till stora de
lar låg ledningarna direkt på berget.

Denna del av staden är mycket bergrik vilket 
framgick av schakten. Fram till 1900-tal har områ
det till stora delar legat direkt på berget. Därefter har 
gatorna planats ut genom att sand och grus påförts, 
i svackorna upp till 0,4 m. Detta syns på de äldre hu
sen, vars grunder ibland ligger under marknivån, och 
där eventuella väggventiler kompletterats med ett rör 
som leder upp ovan mark.

Fynd: -
Datering: Nutid, efter 1850.

Össeby-Garns sn, Karby, fornlämning 161
RAÄ, UV Mitt 
Lars Sjösvärd

I samband med vägbygge utfördes en antikvarisk 
kontroll i kanten av och delvis utanför RAÄ 161, be
byggelselämningar. Kontrollen omfattade 300 m2.

Under arbetet påträffades en rund härd, 1,8 m i 
diameter och 0,2 m djup, innehållande skärviga och 
skörbrända stenar samt rikligt med sot. Inga ytterli
gare spår av boplatslämningar kunde iakttas. En 
uppfartsramp i öst-västlig riktning bestod helt av en 
naturlig moränutlöpare.

Fynd: -
Datering: -
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Österåkers sn, Hagby
Stockholms läns museum, Länsmuseibyrån 
K Riessen

I samband med anläggandet av Hagby golfbana pla
nerades två utslagsplatser och en green på ett sten- 
röjt område strax öster om ett gravfält (RAÄ 18).

Området som är 7 600 m2 stort fosfatkarterades på 
länsstyrelsens begäran i syfte att lokalisera ev. spår av 
en förhistorisk boplats. Sammanlagt togs 206 prover 
på platån. Värdena låg mellan 38-846 P°. Två områ
den med kraftigt förhöjda fosfatvärden indikerar att 
det på platsen kan ha legat en förhistorisk boplats. 
Fynd: - 
Datering: -

Österåkers sn, Runö by, fornlämning 246
RAÄ, UV Mitt 
Boje Persson

En undersökning föranleddes av schaktning för VA 
inom Runö bytomt, RAÄ 246. Schaktet var 47 m långt 
och 3 m brett och berörde bytomtens östra del. I den 
mellersta delen av schaktet, över en 3 x 5 m stor yta, 
påträffades delvis brända, fragmentariska trärester 
och ett ca 0,2 m tjockt kulturlager. (Två provschakt har 
tidigare upptagits inom fomlämningsområdet. I ett av 
dessa påträffades en del av en ägogräns. Dnr 3481/85).

Fynd: Yngre rödgods, kritpipshuvud.
Datering: 1600-1700-tal.

Österåkers sn, Akers-Runö 
RAÄ, UV Mitt 
Birgitta Sander

Med anledning av tidigare gjorda iakttagelser i sam
band med en arkeologisk utredning har en fördjupad 
utredning i form av provundersökning utförts inom ex
ploateringsområdet ”Roslagens företagspark” etapp H.

I exploateringsområdets östra kant hade tre objekt 
betecknats stensättningsliknande lämningar. Den all
männa karaktären, form, höjd, stenstorlek och belä
genhet indikerade förhistoriska gravlämningar, men 
efter provgrävning kunde klart fastställas att två av 
objekten var vällagda odlings-/röjningsrösen medan 
det tredje objektet var en naturlig moränförhöjning.

Fynd: - 
Datering: -

Österåkers sn, Översättra 1:5, fornlämning 474
RAÄ, UV Mitt 
Karin Äijä

För tredje året i rad har undersökningar utförts inom 
ett gravfält (RAÄ 474).

Gravfältet visade sig ha en större utsträckning mot

öster än vad som tidigare var känt. Denna del av 
gravfältet begränsades i söder av en 55 m lång sten
sträng/vall.

Totalt avtorvades och rensades ett område på 
1 040 m2, fördelade på flera olika ytor inom grav
fältet. Inom dessa undersöktes ett urval av gravar, 32 
st, som innehöll såväl brand- som jordade begrav
ningar. Cirka en tredjedel av dessa innehöll fynd, hu
vudsakligen i form av brända ben, men även kruk- 
skärvor förekom i några.

Gravfältet visade sig också troligen överlagra en 
boplats(?) från stenåldern. På tre olika ställen i 
gravfältets sydvästra del påträffades en koncentra
tion av krukskärvor och i fyllningen i två gravar 
framkom ytterligare skärvor av gropkeramisk ka
raktär (Fagervik II) som härrör från flera olika kärl. 
För att utröna karaktär och utbredning av stenål- 
derslokalen kommer undersökningar att utföras i ok
tober 1989.

Fynd: -
Datering: Stenålder-äldre järnålder.

Österåkers sn, Översättra 1:5, fornlämning 474
RAÄ, UV Mitt
Eva Olsson, Eva Isedal

En specialinventering utfördes med anledning av att 
keramik av mellanneolitisk karaktär framkommit i 
fyllningen till gravar från bronsåldern (RAÄ 474). 
Undersökningens syfte var att fastställa fyndens ka
raktär och kontrollera eventuella ytterligare bo
platslägen.

Fynden representerar sannolikt ett enstaka besök 
på platsen. Inga oregistrerade boplatser påträffades.

Fynd: -
Datering: Mellanneolitisk tid.

Österåkers sn, Översättra 1:5, fornlämningarna 
76, 77, 296 
RAÄ, UV Mitt 
Karin Äijä

En arkeologisk undersökning utfördes med anled
ning av planerad byggnation.

RAÄ 76, som före undersökningen syntes som en 
stensättning, ca 3 m i diameter, belägen i krönläge 
eller gränsmarkering visade sig vid undersökningen 
vara en gränsmarkering.

RAÄ 77 och 296 syntes före undersökningen be
stå av stensättningsliknande bildningar, gravfält(?), 
belägna i stenrik morän, d.v.s. liknande ett i områ
det delvis undersökt gravfält (RAÄ 474). 
Gravar/gravfält i denna typ av mark är omöjliga att 
se före avtorvning och noggrann rensning, då för
tätningar av stenar antingen kan vara gravar eller na
turbildningar.

Skillnaden består av fyllningen i dessa stenpack-
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ningar. Såväl RAÄ 77 som 296 visade sig efter rens
ning vara naturbildningar.

Fynd: - 
Datering: -

Östhammar, kv Fiskaren 49:19, fornlämning 304
RAÄ, UV Mitt 
Ylva Roslund

Med anledning av nybyggnad av enbostadshus ut
fördes en arkeologisk utredning. Fastigheten ligger 
i utkanten av fornlämningsområdet - kulturlager i 
stad - varför en utredning ansågs motiverad för fast
ställandet av kulturlagrets utbredning.

Bostadshusets yta är 180 m2, varav ca 60 m2 un
dersöktes. Ett ca 25 m långt schakt upptogs längs hu
sets nordvästra långsida och ett något kortare schakt 
upptogs längs den sydvästra sidan. Inga som helst ur 
antikvarisk synpunkt intressanta lager framkom. 
Under gräset framkom ett 0,25 m tjockt matjordsla- 
ger - tidigare potatisland - något sandblandat och 
med enstaka porslinsskärvor. Direkt under matjor
den framkom ett 0,4 m tjockt sterilt sjösandlager 
som vilade på steril gråbrun lera.

Den ursprungliga marktopografin gick ej att fast
ställa exakt eftersom området brukats ända ner i den 
sterila sjösanden, vars toppnivå var ca 3,5 m.ö.h. 

Ingen dokumentation utfördes.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, efter 1850.

Östhammar, kv Fiskaren 49:12, fornlämning 304
RAÄ, UV Mitt 
Ylva Roslund

Med anledning av uppförande av garage utfördes en 
förundersökning, vilken bekostades av RAA/Fa. 
Undersökningens syfte var att fastställa om det i 
denna del av det centrala Östhammar fanns några be
varade - och om så daterbara - kulturlager.

Den aktuella fastigheten ligger invid den norra 
stranden av en sannolik vik, vilken upptar större de
len av kvarteret Fiskaren. Viken är i dag en obe
byggd äng. Området kring Södra Tullportsgatan har 
sannolikt utgjort en udde, vilken har skilt viken i 
kvarteret Fiskaren från den i norr belägna hamnbas
sängen kring nuvarande Guldskärsgatan.

Undersökningen utfördes i samband med ur- 
schaktning för garagebyggnaden, vilken var ca 4 x 6 
m och med ett djup av ca 0,7 m. Mitt i schaktet fram
kom ett tiotal sprängstenar. I den nordvästra delen 
stack berget upp i dagen. Direkt under gräsmattan 
framkom ett 0,4 m tjockt fyllnadslager av jord med 
inslag av enstaka porslinsskärvor, glasskärvor och 
tegelflis. Lagret gav ett omrört intryck och har för
modligen påförts som matjord till gräsmattan.

Under matjorden framkom i den norra delen ett

sterilt gruslager med småsten, vilket mot söder över
gick till steril sjösand. Alltså har uddens södra 
strandlinje gått någonstans mitt i schaktet.

Ingen dokumentation utfördes.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, efter 1850.

Östhammar, kv Hattmakaren 31:26
RAÄ, UV Mitt 
Ylva Roslund

En arkeologisk förundersökning utfördes på grund 
av planerad nybyggnation av bostadshus i nordöst
ra utkanten av det äldre Östhammar. Området ligger 
inom stadskärnan med lämningar skyddade enligt 
kulturminneslagen. Marken har tidigare varit be
byggt med källarlösa hus.

Tre schakt upptogs med hjälp av grävmaskin, 5 m, 
8 m respektive 19 m långa. De två kortare förlädes 
till områdets västra del, intill och i vinkel mot tomt
gränsen. Det längsta schaktet låg i linje med ett av 
de kortare schakten med ett avstånd av ca 10 m.

Schakt 1 och 2 som vid undersökningen var träd
gård uppvisade överst ett ca 0,40 m tjockt matjords
lager. I schakt 1 fanns närmast och 3 m ut från tomt
gränsen under matjorden ett omrört lager av kultur
jord med spridda rödgodsskärvor och kritpipsskaft, 
underst framkom ett ca 0,05 m tjockt sotlager. Ös
ter om det omrörda lagret med underliggande sot av
löste ett ca 0.10 m tjockt sandblandat kulturjordsla- 
ger med enstaka rödgodsskärvor. Under dessa lager 
kom den sterila mjälan.

I schakt 2 vidtog den sterila mjälan direkt under 
matjorden.

Schakt 3 togs upp på en gårdsplan. Det översta 
skiktet bestod av grus och småsten. Under detta kom 
ett sandblandat kulturjordslager med tegelflis, röd
gods, enstaka porslinsskärvor, kritpipsskaft och ben. 
I detta lager fanns även en nedgravning med fyra 
stenblock, ca 0,40 m stora. Mot botten var hela lag
ret fläckvis sotigt. Österut, ca 2 m från östra schakt
änden, avlöstes ovan nämnda lager av ett ljusgrått 
sandblandat myllager utan några som helst artefak
ter. Under det sandblandade kulturjordslagret på
träffades ett begränsat, ca 9 m långt, grått sandlager. 
Detta lager låg i samband med klippblocken.

Under matjorden och gårdsplanens grus och små
sten verkade platsen tidigare ha varit ett utkantsom- 
råde där bl.a. gödsel och avfall tippats. Av kultur- 
jordsinblandningen att döma kan detta vara ett om
råde som stadens borgare använt till odlingstäppor. 
Den sandblandade myllan som vidtog i schaktets tre 
sista metrar var säkerligen den ursprungliga mark
nivån, som inte direkt har brukats utan snarare an
vänts till betesmark.

Inga fynd tillvaratogs.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, före 1850.
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Östhammar, kv Kopparslagaren 30:9 och 12, forn- 
lämning 304
RAÄ, UV Mitt
Ylva Roslund-Forenius

En förundersökning utfördes i samband med led
ningsdragning. Ett ca 40 m långt schakt i nord
väst-sydostlig riktning grävdes från Norra Tull- 
portsgatan längs norra kortsidan på en byggnad vi
dare över gårdsplanen till ett gårdshus med intilllig- 
gande borrhål. Borrhålen, som var avsedda för 
husplintar, hade upptagits vid ett tidigare tillfälle. De 
första fem metrarna av schaktet närmast Norra Tull- 
portsgatan visade sig vara tidigare uppgrävd mark 
för vatten och avlopp. Därefter kom ca 5 m ostörda 
lager. De resterande 30 schaktmetrama över gårds
planen - alltså ca 10 m från Norra Tullportsgatan - 
visade sig också vara sentida omrörda massor.

I de orörda lagren fanns 3,2 m.ö.h. ett ca 0,1 m 
tjockt mörkbrunt sandlager från en ursprunglig 
marknivå som troligtvis bestått av mylla. Detta lager 
vilade på ett knappt 1 m tjockt sterilt sjösandslager 
med därunder liggande blålera. Över den ursprung
liga markytan fanns ett 0,6 m tjockt sjösandslager i 
fyra meter av schaktet. Detta lager övergick i nord
väst till ett 0,6 m tjockt kulturjordslager innehållan
de sten, småsten, porslin och tegelflis. Det sterila sjö- 
sandslagret övergick i sydöstra delen av schaktet - 
ca 10 m från Norra Tullportsgatan - till berggrund. 
Berggrundens toppnivå sammanföll med den ur
sprungliga marknivån. De omrörda sentida massor
na och berggrunden avlöste övriga nordvästligt lig
gande lager samtidigt och kunde följas hela schak
tet ut. Där berggrunden avlöser den sterila gula sjö
sanden fanns på dess sluttning en kompakt samling 
av snäckskal, mer eller mindre hela, de flesta dock i 
pulvriserat tillstånd.

De fyra borrhålen uppvisade likartade lager. Ca 
0,2 m under nuvarande marknivå framkom den ur
sprungliga marknivån - mörkbrun sand, 0,1 m tjock 
- med underliggande steril sjösand, minst 0,8 m 
djup, vars botten ej nåddes. Lagret mellan den ur
sprungliga och den nuvarande marknivån innehöll 
kulturjord med sten, småsten, porslin och tegelflis.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, före 1850.

Östhammar, kv Mjölnaren 35:4
RAÄ, UV Mitt 
Ylva Roslund

Med anledning av uppförande av garage utfördes en 
arkeologisk utredning. Fastigheten ligger i utkanten 
av fomlämningsområdet varför en utredning ansågs 
motiverad för fastställandet av kulturlagrets utbred
ning.

Garagets yta skall uppta ca 75 m2. Hela detta om
råde visade sig vara en sophög för tidigare bebyg
gelse i kvarteret. Lagret var kraftigt omrört med en

blandning av sotlager, mylla, gms, sten och en stor 
mängd modema sopor. Dessutom framkom i sophö
gen en sekundärbränd skärva av förhistorisk typ. 
Området har in på 1900-talet varit åkermark. Den 
förhistoriska skärvan kan ha förts till platsen med 
fyllmassor eller plöjts upp vid brukandet av marken. 
Lagren låg direkt på steril gråbrun lera, vars toppmått 
låg ca 1,80 m.ö.h. Eftersom ingen åkerjord påträffa
des är det troligt att denna uppblandats med soporna.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, efter 1850.

Övergrans sn, A palle, fornlämning 260
RAÄ, UV Mitt
Inga UUén, Thomas Eriksson, Lars Wilson

En arkeologisk undersökning utfördes, som en fort
sättning på 1987 års undersökning. Fornlämningen 
utgörs av ett bostadskomplex från bronsålder och 
äldsta järnålder, med hällristningar, skålgropsföre- 
komster, skärvstenshögar och upp till en meter 
tjockt kulturlager.

Den under 1989 undersökta delen av boplatsen in
nefattade dess södra del och utgjorde delvis en be
gränsning av den totala boplatsytan. Konstruktion
erna bestod av minst fem långhus av traditionell typ 
samt ett mnt stolphus eller möjligen en inhägnad. 
Fem brunnar framkom, varav fyra hade risflätning i 
sina nedre delar. Brunnarnas djup varierade mellan 
2 och 3 m. Kulturlagren var tunnare än de som gräv
des 1987. De var som mest 0,5-0,6 m tjocka och i 
vissa delar saknades de helt. Fyndintensiteten i lag
ren varierade, med största antalet fynd i de övre lag
ren och färre djupare ned. Ett omfattande gropsy
stem (möjligen lertäkter) påträffades i utkanten av 
årets undersökningsyta. Under utgrävningen fram
kom tidigare ej kända slipytor och skålgropar på 
bergsklackar inom undersökningsytan. 

Utgrävningarna fortsätter under 1990.

Fynd: Bronsföremål (kantyxa, dräkttillbehör), sten
redskap av bergart, flinta och kvarts/kvartsit (sylar, 
årderbill?), yxor och halvfabrikat av yxor/mejslar), 
keramik med glättad, rabbig och slät ytbehandling, 
degel- och gjutformsfragment samt en stor mängd 
lerklining, påträffades i långa stråk, längs nedbrun
na husväggar. Även ett omfattande djurbensmateri- 
al framkom.
Datering: Bronsålder-äldsta järnålder.

Övergrans sn, Apalle 3:11, fornlämning 260
RAÄ, UV Mitt 
Thomas Eriksson

Med anledning av skadegörelse i samband med ny
etablering av en elstolpe i Apalleboplatsen (RAÄ 
260) gjordes en efterundersökning. Boplatsen har 
undersökts i samband med El8-undersökningama
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1986-89 och givit rika fynd från främst bronsålder. 
Den nu undersökta ytan ligger omedelbart norr om 
E18-undersökningama.

Efterundersökningen gjordes på den östra sidan 
av den nya elstolpen för att kontrollera vad som ska
dats. Vid avbaning framkom ett 0,3-0,4 m tjockt 
ploglager och under detta ett 0,2-0,3 m tjockt kul
turlager. Kulturlagret innehöll bränd lera, sot, kol 
och skärvsten. Inga anläggningar kunde iakttas.

Fynd: Djurtand, bränd lera, löpare.
Datering: Bronsålder-äldre järnålder.

Övergrans sn, Brunnsta 1:3, fornlämning 284
RAÄ, UV Mitt
Hans Göthberg, Britt-Marie Franzén

En undersökning föranleddes av utbyggnaden av 
El8 till motorväg. Vid provundersökningen 1985 
påträffades kolfragment i mo i provgropar och i en 
rotvälta. Vid slutundersökningen som utfördes som 
en schaktgrävning observerades inga spår av kul
turpåverkan. Omkring 70 m åt nordväst undersöktes 
en stensättningsliknande lämning. Inga spår av be
gravning påträffades.

Fynd: -
Datering: Odaterad.

Övergrans sn, Brunnsta 4:6, fornlämning 271
RAÄ, UV Mitt
Hans Göthberg, Lars Sjösvärd

En undersökning föranleddes av utbyggnaden av 
El8 till motorväg. Längst i öster fanns en stensätt- 
ning, som visade sig sakna spår av begravning. In
till denna, men främst ett stycke västerut fanns bo
platslämningar med ett femtiotal härdar och kol-/sot- 
fläckar. Dessa ansluter till de anläggningar som un
dersöktes vid 1987 års undersökning inför byggande 
av E18:s första etapp.

Fynd: Keramik, flintavslag, ben.
Datering: Bronsålder-äldre järnålder.

Övergrans sn, Nyckelby 1:7, fornlämning 22
RAÄ, UV Mitt 
Hans Göthberg

En undersökning föranleddes av utbyggnaden av 
E18 till motorväg. I åkermark fanns boplatsläm
ningar, som utgör fortsättningen på den boplats som 
undersöktes 1987. Ett gavelhöm till ett långhus som 
undersöktes 1987 påträffades. I övrigt fanns härdar 
och stolphål spridda över ytan.

Fynd: Keramik, bränd lera, brända ben.
Datering: Bronsålder-äldre järnålder.

Övergrans sn. Nyckelby 1:7, fornlämning 273
RAÄ, UV Mitt
Hans Göthberg, Lars Sjösvärd

En undersökning föranleddes av utbyggnaden av 
El8 till motorväg. I sluttningen av en höjdrygg och 
på åkermarken nedanför den fanns boplatslämning
ar. I sluttningen fanns flera härdar och i åkermarken 
fanns resterna av ett långhus, samt andra anlägg
ningar av boplatskaraktär.

Fynd: Bränd lera, keramik (fragment).
Datering: Odaterad.

Övergrans sn, Pollista, fornlämning 228
RAÄ, UV Mitt
Ann-Mari Hällans, Kenneth Svensson

I samband med omläggning och utbyggnad av väg 
E 18 under 1986 och 1987 gjordes en arkeologisk 
undersökning av den norra delen av Pollista bytomt. 
En fortsatt undersökning av bytomten blev möjlig 
1989, då ytterligare ombyggnader av vägen plane
rades.

Tidigare undersökningar visade att Pollista ut
nyttjats som bosättning kontinuerligt från vikingatid 
fram i 1900-tal. Årets undersökning inbegrep områ
det direkt söder om 1986-87 års undersökning. Här 
framkom ett kulturlager som överlagrade en anlägg- 
ningsnivå med stolphål, härdar, nedgravningar samt 
större stenlagda ytor.

Undersökningen kommer att fortsätta under 1990. 

Fynd: -
Datering: Vikingatid, medeltid, nyare tid (1600- 
1800-tal).

Övergrans sn, Övergrans-Valla 1:40, fornlämning 
189
RAÄ, UV Mitt
Lars Sjösvärd, Hans Göthberg

Med anledning av utbyggnad av El8 till motorväg 
undersöktes två stensättningar. En av stensättning- 
ama saknade spår av begravning och var fyndtom, 
medan den andra innehöll ett fyndförande brandla
ger.

Fynd: -
Datering: Romersk jämålder-folkvandringstid.
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Värmland

Järnskogs sn, Nä va 1:19,1:70, fornlämning 29
RAÄ UV Väst 
Bengt Nordqvist

En arkeologisk utredning utfördes med anledning av 
planerad campingplats invid RAÄ 29. Under utred
ningen konstaterades att trindyxor och flintföremål, 
i form av spån, avslag och kärnor, under årens lopp 
insamlats inom och direkt invid det planerade om
rådet. Uppenbarligen har en boplats sträckt sig från 
bostaden i väster och in över det område som even
tuellt skall exploateras.

Fynd: - 
Datering: -

Karlstad, kv Björnen 4 och 14, fornlämning 30
RAÄ UV Väst 
Magnus Stibéus

Med anledning av planerad exploatering utfördes en 
förundersökning. Målsättningen var att utröna hur 
välbevarade de eftermedeltida kulturlagren var, och 
att klarlägga deras omfattning och karaktär inför en 
eventuell huvudundersökning. Tre provschakt gräv
des på vardera tomten.

På den norra tomten, kv Björnen 4, påträffades 
som mest tre brandskikt. De två översta kan preli
minärt dateras till två 1800-talsbränder. Det undre 
brandlagret tillhör troligen någon av 1700-talsbrän- 
dema. I schakt 3 påträffades en eventuell golvyta i 
nivå med det undre brandlagret.

Närmast den sterila sanden fanns ett ca 0,2 m 
tjockt lager, som tolkades som en ursprunglig vege
tationsyta. I schaktprofilen syntes spår av odling.

Undersökningsytan inom kv Björnen 4 kommer 
till största delen att beröra bakgårdsbebyggelse (en
ligt förundersökningsresultaten, samt historiska be
skrivningar av området).

På den södra tomten, kv Björnen 14, framkom två 
brandlager: Det undre sammanföll stratigrafiskt med 
1700-talsbrandlagret i kv Björnen 4. I schakt 4 och 
5 påträffades nord-sydgående grundmurar.

Det är troligt att undersökningsytan inom kv Björ
nen 14 omfattar gathus/boningshus, som legat utmed 
den 1865 igenlagda, i östväst gående, Skeppargatan.

De kulturlager som i framtiden kan ha arkeolo
giskt intresse ligger ca 0,6-1,3 m under dagens 
marknivå. Ca 0,4 m av kulturlagren tycks innehålla 
lämningar som brandskikt, rasering och husgrunder.

På den södra tomten kommer undersökningsytan 
att omfatta ca 300 m2. Den norra tomten har beva
rade kulturlager på en yta av ca 700-1 000 nr - be
roende på hur mycket som finns kvar under bebyg
gelsen i söder och väster. Den norra tomten kräver 
en arkeologiskt hårdare prioritering.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, före 1850.

Karlstad, kv Mercurius 7 och 8, fornlämning 30
RAÄ UV Väst
Lars Lundqvist, Magnus Stibéus

På grund av planerad exploatering genomfördes en 
förundersökning, som följdes av en undersökning.

Förundersökningen visade att relativt ostörda kul
turlager fanns inom en ca 350 m2 stor yta på tomt 7 
och möjligen i nordligaste delen av tomt 8. Övriga 
delar av tomt 8 innehöll endast omrörda lager. Kul
turlagren på tomt nr 7 var upp till 0,4 m tjocka och 
omfattade som mest tre bebyggelseskikt. Det ytli
gaste fanns endast i södra delen av tomten och ut
gjordes av raseringslager från branden 1865.

Vid den följande undersökningen maskinavbana- 
des en ca 180 m2 stor yta på gårdsplanen. Studier av 
1600- och 1700-talskartor visade att grävningsytan 
omfattade delar av bakgårdar på två tomter, som le
gat utmed Tingvallagatan.

En bebyggelseyta, bestående av tre kraftigt frag
mentariska byggnader, påträffades ca 0,5 m under 
dagens marknivå. Lämningarna utgjordes av ensta
ka syllstenar. ett ofullständigt stengolv (eller gårds- 
yta) samt rester av trägolv och möjligtvis utrasade 
väggar.

Det var svårt att få klara grepp om lämningarnas 
utsträckning, dels då de varit utsatta för en omfat
tande brand, dels då området var omgrävt så sent 
som på 1980-talet. En preliminär datering för gårds
bebyggelsen grundas på att den brändes vid stads- 
branden 1752.

Ett stratigrafiskt äldre brandlager, med otydliga 
rester av trägolv, framträdde fläckvis på undersök
ningsytan. Detta bebyggelseskikt hade i stort sett 
samma utbredning som det övre. Flera mynt påträf
fades i lagret. Byggnadsrestema var i huvudsak kon
centrerade till undersökningsytans östra hälft.

Under bebyggelsenivåema fanns ett avsatt sand
lager, som täckte hela ytan. Lagret innehöll rikligt 
med organiskt material (träflis och djurben) och 
1600-talskeramik. Därunder fanns ett grått humöst 
sandskikt, som tolkades som en ursprunglig växtyta. 
I detta lager framkom tydliga plogspår i två rikt
ningar - närmast öst-väst respektive sydost-nord
väst. Plogfårorna var som mest ca 0,2 m djupa. En
staka fynd av 1600-talskaraktär kom i lagrets yta.

På grund av schaktningar för källare, inom de ti
digare källarlösa byggnaderna utmed Tingvallagatan 
och Östra Torggatan, grävdes ytterligare ca 30 m2 i 
fyra olika schakt. Dessa innehöll enstaka kulturla- 
gerrester.

Sammansättningen och innehållet i kulturlagren 
tyder på att undersökningsområdet först bebyggts ef
ter 1600-talets mitt. Odlingsaktiviteterna kan ha på
gått in på 1600-talet.

Liknande resultat erhölls vid undersökningar på 
en granntomt år 1988.
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Fynd: Keramik, mynt, djurben. 
Datering: 1600—1800-tal.

Kristinehamn, kv Mars och Andromeda, fornläm- 
ning 43
RAÄ UV Väst
Lars Lundqvist, Magnus Stibéus

Med anledning av planerad byggnation utfördes en 
förundersökning, som följdes av en undersökning.

Förundersökningen visade att större delen av ex
ploateringsområdet var urschaktat i samband med 
senare tiders byggnation och anläggandet av en par
keringsplats.

De hus som tidigare stått på tomterna var byggda 
på kraftiga stenfundament. Mellan dessa fundament 
fanns bärlager bestående av krossgrus ner till 1,2 
meters djup.

På ett par punkter fanns ett humöst, lerigt lager 
närmast bottenleran. Lagret innehöll rikligt med 
granris, träpinnar, kvistar och träflis. Detta tolkades 
som att området varit sankt och att en successiv ut
fyllnad hade skett, alternativt att tomtema utnyttjats 
för någon sorts träindustriell verksamhet.

I de båda kvarterens sydligaste delar fanns mind
re ytor som undgått 1800- och 1900-talens mark
ingrepp. Här fanns bebyggelselämningar som bör gå 
tillbaka till 1700-talet, möjligen tidigare.

Huvudundersökningens syfte var främst att klar
göra lämningarnas ålder och karaktär. Informationen 
skulle kunna användas för att beskriva utbredning
en av 1600- och 1700-talets stadsbebyggelse. Mark
ingrepp vid byggnation efter den senaste stadsbran- 
den, 1893, hade till största delen förstört 1700- och 
1800-talens bebyggelselämningar.

Undersökningsytan i kv Mars utgjorde en del av 
tomt 129 på 1700- och 1800-talskartorna över sta
den. Undersökningen visade att tomten varit be
byggd åtminstone från 1600-talets andra hälft, och 
då med minst två träbyggnader. Detta skede före
gicks av en period då tomten av allt att döma var 
obebyggd. De påförda utfyllnadsmassoma antydde 
att tomten kan ha varit utstakad en tid innan den be
byggdes.

Området var, som nämnts, uppenbarligen myck
et vattensjukt när det togs i anspråk på 1600-talet. De 
påförda massorna, med rikligt med kvistar, flis, 
sand och lera, bildade klart avgränsade lager i 
schaktväggarna. Närmast den sterila leran fanns ett 
upp till 0,2 m tjockt, humöst sand-/lerlager, vilket 
tolkades som ett förmultnat vegetationsskikt.

Undersökningsytan i kv Andromeda motsvarade 
ett parti av den gamla tomten 186. Här var det inte 
möjligt att påvisa någon 1600-talsbebyggelse. Vi
dare saknades de karakteristiska utfyllnadslagren 
från kv Mars, vilket i viss mån kan förklaras av att 
tomt 186 låg ca 0,2 m högre och längre från Varnan.

Fynd: -
Datering: 1600-1800-tal.

Kristinehamn, kv Saturnus, fornlämning 43
RAÄ UV Väst 
Kristina Carlsson

En förundersökning föranleddes av planer att byg
ga en idrottshall. Kvarteret ligger i relativt nära an
slutning till en äldre kyrkogård (1600-tal), samt den 
medeltida sockenkyrkogården och kulturlager med 
bebyggelselämningar från tidigt 1600-tal, (undersökt 
1986).

Sammanlagt grävdes elva ca 1 m breda schakt om 
sammanlagt 155 löpmeter. Enbart i den västra delen 
av kvarteret påträffades äldre bebyggelselämningar 
som inte återfinns i kartmaterial. Avsatta avfallsla- 
ger, en kolgrop med slagg på toppen samt delar av 
en byggnadslämning kan, med hjälp av fynden, san
nolikt dateras till sent 1700-tal. Troligen har gränsen 
för bebyggelsen under 1700-talet gått mitt i det nu
varande kvarteret. Österut finns enbart lämningar 
från 1800-tal. Den dokumentation som nu gjorts av 
1700-talslämningama är tillräcklig inför en exploa
tering av tomten. Eventuella markingrepp längre 
västerut inom fomlämningsområdet bör även i fort
sättningen föranleda en arkeologisk kontroll.

Fynd: Keramik, kakel, djurben, (ej tillvaratagna). 
Datering: 1700-1800-tal.

Västerbotten

Karl Gustavs sn, Kukkola 32:7, fornlämning 272
Norrbottens museum 
Thomas Wallerström

I samband med utvidgning av 20 kV-ledningsnät res
tes stolpar i anslutning till fornlämning 272, en 
gårdstomt som arkivaliskt kan följas till 1500-talet. 
Därvid påträffades en med timring fodrad källare, 
0,95 x 0,90 m stor. Källaren bör ha tillhört hemma
net Harila, i dettas tidigare läge enligt karta från 1684.

Fynd: Tandfragment och bränd lera (lerklining). 
Datering: 14C-datering (T-8767) gav resultatet 125 
±65 BP. efter kalibrering 1669-1776/1953-55.

Nederluleå sn, Gäddvik 5:8, 5:11, fornlämning 601
Norrbottens museum 
Thomas Wallerström

I ett mot norr sluttande markområde utfördes en ut
redning i syfte att avgränsa fornlämning 601, en 
stenåldersboplats utan synlig markering, samt påvi
sa och avgränsa eventuella ytterligare boplatser med 
anknytning till äldre havsstrandlinjer. Området skul
le eventuellt användas till motocrossbana.
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De fosfatprover som togs med ett inbördes av
stånd av 15 m, totalt på ca 400 punkter, tyder på att 
flera boplatsområden finns i exploateringsområdet. 
Uppföljning genom provgrävning i fosfatkoncen
trationer och i topografiskt lämpliga boplatslägen 
återstår.

Fynd: -
Datering: Sten- och/eller bronsålder.

Överluleå sn. Alträsket
RAÄ, Fdn 
Lennart Klang

Inom ramen för 1989 års fornminnesinventering i 
Norrbottens län delundersöktes en närmast oval bo
platsvall, 9x8 m stor. Syftet var att skapa publicitet 
kring regionens högintressanta fornlämningsbe- 
stånd, att vidareutbilda personal samt att främja vi
dare forskning, i detta fall ett avhandlingsarbete av 
Ove Halén vid Umeå universitet.

Boplatsvallen, 0,1 m hög, omger en ca 4 x 3 m stor 
och 0,2 m djup försänkning. I direkt anslutning till an
läggningen förekommer avslag av kvarts och skärv
sten frameroderat på marken. Läget, ca 100 m över 
högsta kustlinjen, och det topografiska läget, antyder 
en datering kring 5000 f.Kr. Undersökningen skulle ge 
en närmare dokumentation av boplatsens karaktär och 
om möjligt boplatsvallens funktion (bostadshydda?).

Inom den 15,5 m2 stora undersökningsytan fram
kom härdar, en igenfylld kokgrop och tre mörka 
fläckar tolkade som stolphål, d.v.s. konstruktions
detaljer. Rikligt med brända ben, skärvsten och 
kvartsavslag samt ett tjugotal föremål påträffades. 
Benen härrör från vikaresäl. Fyra kolprover har 14C- 
daterats till tidsskedet 4500-5200 f.Kr. Konstruk- 
tionsdetaljema, tillsammans med stratigrafin och 
l4C-dateringama, antyder att boplatsen möjligen an
vänts vid upprepade tillfällen.

Fynd: 18 skrapor, 2 mikrospån, 1 kniv, 1 stickel, 1 
borr samt avslag, brända ben och skärvsten. 
Datering: Ca 5000 f.Kr.

Västergötland

Alingsås, nyupptäckt fornlämning
RAÄ UV Väst 
Anna-Lena Gerdin

Med anledning av planerad småhusbebyggelse gjor
des en förundersökning av en eventuell stensättning 
under upplagd odlingssten. Förundersökningen vi
sade att odlingssten lagts på en liten idag övertorvad 
bergknalle, som finns markerad på en karta från

1783. Området odlades upp på 1770-talet av Råd
mannen Herr Hans Christopher Pentz. I och med för
undersökningen avslutas ärendet.

Fynd: - 
Datering: -

Angereds och Bergums snr, Angered 3:5 m.fl., 
Bingared 1:9 m.fl., Knipared 1:2-3 m.fl., Rågår
den 19:1
Göteborgs arkeologiska museum 
Ulf Ragnesten

Med anledning av att en golfbana skall anläggas fö
retogs en arkeologisk utredning. Denna visade att 
området har varit uppodlat åtminstone de senaste 
tvåhundra åren och att inga kända fomlämningar 
fanns där. Området inventerades eftersom kända 
fomlämningar fanns strax utanför golfområdet.

Vid inventeringen hittades några platser med yt- 
fynd, dels av flinta, dels av historiskt material. Vid 
provgrävning med maskin påträffades ett område 
med anläggningar, som bestod av kol och bränd lera, 
i ett 5-10 cm tjockt kulturlager. Inga fynd framkom 
då kulturlagret ej grävdes igenom.

Vid förundersökningar inför byggande av natur
gasledning, ca 100 m norr om ovan nämnda plats, 
framkom ett fomlämningsområde. Även detta om
råde är beläget på golfbaneområdet. Fomlämningen 
består av minst två stolphål med bevarade trärester, 
samt flera kol- och mörkfärgningar med okänd 
funktion. Anläggningarna ingår i ett fragmentariskt 
kulturlager. Enstaka fynd gjordes i matjorden men 
kan inte bindas till anläggningarna.

Inget av områdena har daterats och kan tillhöra så
väl förhistorisk som historisk tid.

Såvida markingrepp kommer att göras vid anläg
gandet av golfbanan måste det norra fomlämnings- 
området slutundersökas och det södra förundersökas.

Fynd: - 
Datering: -

Angereds och Bergums snr. Angered 70:1, Tyrsjön 
2:1 m.fl., Bingared 3:1, Knipared 1:2, Torvhög 2:2, 
8:1, Högen 1:4, Skår 7:1, Kappered 1.4 m.fl., Gul- 
lered 1:1
Göteborgs arkeologiska museum 
Ulf Ragnesten

En förundersökning utfördes med anledning av pla
nerad naturgasledning. Undersökningen hade före
gåtts av byrå- och fältinventering 1988 och arkeo
logisk utredning våren 1989. Inventering och utred
ning berörde en sträcka på ca 13 km genom kom
munens nordöstra del. Elva områden blev aktuella 
för förundersökningar. På sex av dessa framkom ti
digare okända fomlämningar. Några områden åter
står dock att förundersöka.
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De undersökta områdena bestod huvudsakligen 
av åkermark omgiven av berg och raviner. I Vätt- 
lefjäll, där inga förundersökningar gjordes, fanns 
berg med gles skog samt mossområden.

Fomlämningama utgjordes huvudsakligen av be
byggelserester, bl.a. härdar, stolphål, stenpackning- 
ar och kulturlager. Fynden var i allmänhet få. Vid två 
platser fanns förhistorisk keramik. Vid ytterligare två 
fanns bevarade trärester i stolphål. Enstaka flintor, 
brända ben samt lerklining framkom också. På fle
ra platser fanns fynd från historisk tid i matjorden. 
Dessa fynd har sannolikt inte någon koppling till be- 
byggelserestema.

Fomlämningama har ej daterats närmare men bör 
härröra från såväl förhistorisk som historisk tid.

Innan exploatering kan ske måste de sex nämnda 
fomlämningama slutundersökas.

Fynd: - 
Datering: -

Askims sn, Askim 91:61 (Pixbo) samt Askim 
91:36, fornlämning 23
Göteborgs arkeologiska museum 
UlfRagnesten

En arkeologisk undersökning utfördes med anled
ning av att mark i anslutning till RAÄ 23 skall be
byggas med enfamiljshus. Fomlämningen, en ore
gelbunden stensättning, var belägen på ett bergskrön 
med en vid utsikt över Askimsviken.

Stensättningen var synlig som en avlång stenpack- 
ning, 6 m i diam. och 0,2 m hög. Efter avtorvningen 
var största längd ca 8 m och bredden upp till ca 4 m. 
Anläggningen smalnade av mot nordost. Stenarna var 
ca 0,2-1,0 m stora. Stensättningen fyllde ut en svacka 
på bergets högsta krön. Mindre stensamlingar fanns på 
en något lägre nivå 2-5 m öster och nordost om den.

Gravgömman i stensättningen var ca 1 m lång, 0,5 
m bred och låg i dess nordöstra del. Tre koncentra
tioner av brända ben, keramik och slagen Hinta fanns 
inom den, men har troligen tillhört samma grav. Ke
ramiken var rikligt förekommande men utgjordes av 
små skärvor och flagor som inte kan sättas ihop till ett 
helt kärl. Flintan utgjordes av avslag samt en skrapa.

Utanför gravgömman påträffades ett hundratal 
flintavslag inom stensättningen. I stensamlingarna 
öster och nordost om stensättningen fanns ett fåtal 
fynd av slagen flinta.

Fynd: Flinta och keramik.
Datering: -

Askims sn, Kopparås 23:4, fornlämning 136
Göteborgs arkeologiska museum 
Ulf Ragnesten

En förundersökning utfördes med anledning av att en 
parkeringsplats planerades intill fyndplats RAÄ 136.

Nitton provschakt upptogs med maskin. Schakten 
lades i den sadeldal där fyndplatsen var belägen, 
högst upp i dalen. Den nyupptäckta stenåldersbo- 
platsen låg i den lägre, västra delen av dalen. I prov
schakten framkom här sotig sand som innehöll sla
gen flinta, keramik, kol och kvarts. Fynden låg i ett 
ca 25 cm tjockt kulturlager, som även innehöll skör
bränd sten.

flintan från boplatsen bestod av kärnor, avslag 
m m. Fynden var inte svallade men delvis brända.

Några av keramikfynden på boplatsen var deko
rerade, med en intryckt grop på en skärva och tvär
snoddar på andra.

Utifrån keramikfynden kan boplatsen dateras till 
neolitikum.

Vid början av 1900-talet insamlades fynd från det 
nu förundersökta området. Det var främst spån och 
skrapor av flinta.

Boplatsens yta var svår att fastställa, men bör vara 
omkring 250 m2. Den sydvästra delen av området 
fordrar en slutundersökning innan exploatering kan 
ske.

Fynd: Slagen flinta, keramik.
Datering: Neolitisk tid.

Björketorps sn, Björketorp 8:1, fornlämning 14
Bohusläns museum 
Marianne Karlsson Lönn

En undersökning gjordes på grund av att man öns
kade resa ett kors vid den förmodade platsen för al
taret i ruinen efter Björketorps gamla kyrka.

Vid undersökningen grävdes två schakt, ca 0,7 x 
0,3 m respektive ca 0,5 x 0,4 m, vid platsen för alta
ret. I schakten påträffades grovt magrat tegel, kalk
bruk och ben, men inga konstruktioner. Dateringen 
till medeltid bygger på historiskt material och be
kräftas av fynden.

Fynd: -
Datering: Medeltid.

Bollebygds sn, Kyrkebyn 1:2, fornlämning 160
RAÄ UV Väst 
Anna-Lena Gerdin

Med anledning av utbyggnad av Bollebygds kyrko
gård undersöktes en boplats/verkstadsplatser i en un
der lång tid odlad åker nordväst om kyrkan. Ca 3 200 
m2 av matjordslagret, som låg skarpt avgränsat 
ovanpå morän bestående av sand/grus, maskinavba- 
nades ner till "orörd” nivå. Matjorden hade dragits 
ut mot väster, från den svaga kullen till slänten, vil
ket medförde att lagret varierade kraftigt i tjocklek, 
från 0,25 till 0,7 m.

Vid övergången mellan matjord och grus fram
kom dels recenta lämningar, bland annat en brunn, 
dels sönderplöjda, sannolikt förhistoriska anlägg
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ningar i form av härd/kokgropsbottnar, avfallsgro- 
par, grop med jämslagg och stolphål samt några fynd 
av bränd flinta och förhistorisk keramik.

Fynd: Bränd flinta, förhistorisk keramik.
Datering: Sannolikt äldre järnålder.

Bollebvgds sn, Prästgården 1:2, fornlämning 160
RAÄ UV Väst 
Bengt Nordqvist

I samband med planerad utvidgning av begrav
ningsplatsen vid Bollebygds kyrka utfördes en för
undersökning av en registrerad stenåldersboplats.

Boplatsen var belägen på en terrasserad höjdrygg 
som spärrar Nolåns dalgång. Vid fornminnesinven
teringen hade obrända och brända flintavslag på
träffats på ett mindre höjdparti.

Vid förundersökningen grävdes 16 provgropar 
och 9 schakt för att få en uppfattning om boplatsens 
omfattning. I en av provgropama påträffades ett 
flintavslag. På den lilla förhöjningens sydsida före
kom två cirkelrunda kokgropar, 1 m i diameter. Strax 
söder om dessa anläggningar fanns ett 15 m brett och 
0,2 m djupt skärvstenslager, innehållande en pack
ning av skörbränd sten, kol och sot.

Slutundersökning av fomlämningsområdet bör 
ske.

Fynd: Ett flintavslag och kol.
Datering: -

Dalstorps sn, Skogarp 1:3, fornlämning 57
RAÄ UV Väst 
Bo Strömberg

Med anledning av planerad utvidgning av en grus
takt undersöktes ett röse.

Röset var 16 x 15 m stort (nord—syd) och 1,5 m 
högt. Fyllningen bestod av 0,2-0,5 m stora rundade 
stenar. Graven hade en välvd och relativt jämn 
oplockad yta. På rösets krön fanns emellertid en av
lång fördjupning, 3,4 x 1,8 m stor (NNO-SSV) och 
0,6 m djup. På sidan av denna låg en 0,7 x 0,7 m stor 
och 0,2 m tjock hälliknande sten. I rösets yttre de
lar, fanns delar av en kantkedja, bestående av 0,3 m 
höga, 0,3 x 0,5-0,4 x 0,7 m stora rundade stenar.

Under påträffades ett kämröse, 4,5 m i diameter 
och 0,3 m högt. Fyllningen bestod av 0,3—0,6 m sto
ra rundade stenar i två till tre lager i sand. Kämrö- 
sets yttre begränsning utgjordes av en kantkedja. I 
kämrösets centrala del fanns ett 1,5 x 1 m stort och 
0,1 m tjockt lager med människoben (obrända), ke
ramik och kol.

Utanför kämröset fanns ett brätte, bestående av ett 
lager med 0,2 x 0,4-0,4 x 0,7 m stora stenar. I sam
band med att rösebottnen togs bort undersöktes det 
underliggande moränlagret.

Fynd: -
Datering: Yngre bronsålder.

Erska sn, Gräfsnäs 1:19, fornlämning 21
Lödöse Museum 
Sonia Jeffery

Med anledning av att en starkströmskabel skulle dras 
in på slottets borggård utfördes en antikvarisk kon
troll i samband med schaktningar i vallgravens söd
ra del samt upp längs vallgravens östra sida. Tättsit- 
tande pålar påträffades längs vallgravens östra sida, 
varav ca 4 m framgrävdes. Därefter undveks pålar
na genom att schaktet grävdes i vallgravens mitt. 
Upp mot borggården berördes inga fasta lämningar.

Fynden utgjordes av enstaka krukskärvor och 
fönsterglas, som kan dateras till 1700-1800-talen.

Fynd: Sentida keramik och fönsterglas.
Datering: Medeltid-nyare tid.

Falköping, kv Bagaren, fornlämning 40
Skaraborgs länsmuseum 
Maria Vretemark

Inför planerad sanering och nybyggnation utfördes 
en förundersökning, vars syfte var att fastställa kul- 
turlagerförekomst och eventuellt behov av ytterli
gare undersökning.

Tre provgropar grävdes med maskin, i olika delar 
av kvarteret, och profilerna dokumenterades.

Under den recenta fyllningen i två av groparna 
fanns lager som omrörts genom odling. Troligen 
hänger det samman med de kålgårdar som, enligt 
1600-1700-talskartor, fanns här i stadens dåvaran
de sydöstra utkant. I den tredje gropen dokumente
rades rester av en stenläggning, troligen tillhörande 
en gårdsplan från 1600-1700-talen.

Några medeltida lämningar påträffades inte. Yt
terligare arkeologiska insatser inom kvarteret be
döms inte som meningsfulla.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Falköping Västra sn, Bestorp 12:1, fornlämning 7
Skaraborgs länsmuseum 
Ylva Nilson

I samband med ledningsdragning och schaktning, 
inom RAÄ 7, genomfördes en arkeologisk förun
dersökning. Ledningsschaktet lades ca 4 m från 
gånggriftens nu obefintliga ingång. Några kulturla
ger eller fynd av arkeologiskt intresse påträffades ej.

Fynd: - 
Datering: -
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Falköpings Västra sn, stadsäga 633 (kv Kompas
sen). fornlämning 22
Skaraborgs länsmuseum 
Anders Berglund

I samband med ledningsdragning och schaktning, 
inom RAÄ 22, genomfördes en arkeologisk förun
dersökning. Ett VA-schakt lades ca 4 m från forn- 
1 amningens - en hög - norra sida. Några kulturlager 
eller fynd av arkeologiskt intresse påträffades ej.

Fynd: - 
Datering: -

Flo sn, fornlämningarna 12, 28
Skaraborgs länsmuseum 
Ylva Nilson

Med anledning av omläggning och breddning av 
riksväg 44, sträckan Grästorp-Trollhättan, flyttades 
två milstenar under antikvarisk kontroll.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, före 1850.

Flo sn, Astranna 4:13, fornlämning 30
Skaraborgs länsmuseum 
Ulf Vikin g

En arkeologisk undersökning utfördes på grund av 
att fomlämningen utsatts för åverkan i samband med 
linjearbete 1983. Skadan bestod i att en tung maskin 
kört över de centrala delarna av fomlämningen, var
vid en rännformad fördjupning uppkommit.

Fomlämningen utgjordes av en övertorvad sten- 
sättning, 6 m i diameter och 0,2 m hög, belägen på 
krönet av en flack berghäll, samt en stensättnings- 
liknande lämning, 6 m i diameter och ca 0,1 m hög, 
belägen på berghällens sluttning ca 10 m väster om 
den förra.

Då åverkan endast omfattade den förstnämnda an
läggningen gjordes här en totalundersökning. Den 
västra halvan undersöktes först, varvid spridda ste
nar, 0,1-0,4 m stora, framträdde. Anläggningen do
kumenterades i profil, varefter östra halvan under
söktes. Även här framkom spridda stenar av liknan
de storlek. Stenarna bildade en svagt oval form med 
en diameter av ca 4 m.

Under det ca 0,2 m tjocka torv- och humuslagret 
fanns närmast berggrunden en tunn lins bestående av 
sot och kol samt enstaka keramikfragment. Grav
gömman återfanns vid en stenkoncentration i södra 
delen av anläggningen och bestod av omkring 170 
keramikfragment samt tämligen rikligt med sot och 
kol. Ca 0,6 m söder om gravgömman fanns en mind
re koncentration av brända ben.

För att söka klarlägga huruvida den stensätt- 
ningsliknande lämningen var att betrakta som forn
lämning grävdes ett 6 m långt schakt i anläggning

en. Inget indikerade att det skulle röra sig om en för
historisk grav, varför anläggningen avfördes som 
fornlämning.

Fynd: Keramik, brända ben.
Datering: Äldre järnålder)?)

Fors sn, Gärdhem, fornlämning 27
RAÄ UV Väst 
Bo Strömberg

En arkeologisk utredning av olika sträckningsalter- 
nativ till en ny riksväg (väg 45) väster om Trollhät
tan har utförts.

De olika alternativen berör eller tangerar ett antal 
sedan tidigare kända fornlämningar. Dessa utgörs av 
en fångstgrop, tre stenåldersboplatser, en häl Ikistä, 
en stensättning samt tre områden med röjningsrösen. 
Inga ytterligare okända fornlämningar påträffades. 
Beroende på vilket alternativ som fastställs, bör vis
sa av ovan nämnda fornlämningar förundersökas.

Fynd: - 
Datering: -

Göteborg, Haga 31:5 (f d Kruthornet), fornläm
ning 216
Göteborgs historiska museum 
Göte Nilsson Schönborg

En förundersökning föranleddes av nybyggnation. 
Äldre kartor indikerar att kaponjärgraven, vilken in
gick i Göteborgs äldre befästningssystem, kunde 
tangera undersökningsområdets västra del. Vid un
dersökningen påträffades dock endast källargrunder 
och rustbäddar från yngre bebyggelse.

Fynd:- 
Datering: -

Göteborg, 2 kv Regeringen tomt 5 0 17, fornläm
ning 216
Göteborgs historiska museum 
Göte Nilsson Schönborg

Med anledning av nybyggnation utfördes en förun
dersökning. Enligt äldre kartmaterial skulle de yt
tersta delarna av 1600-talets befästningsverk finnas 
inom kvarteret. Några rester av dessa påträffades ej. 
Området verkar ha schaktats ur när de nu rivna hu
sen byggdes. I ett schakt fanns ett lerlager som möj
ligen kan tolkas som en rest av en jordvall. Tolk
ningen är dock osäker.

Förundersökningen föranleder ingen ytterligare 
undersökning.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.
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Göteborg, 21 kv Sappören nr 12, fornlämning 216
Göteborgs historiska museum 
Christina Rosén

En förundersökning föranleddes av nybyggnation. Äld
re kartmaterial visar bebyggelse i kvarteret frän 1600- 
talets slut. Inga spår påträffades av denna bebyggelse.

Resultatet av förundersökningen föranleder ingen 
vidare åtgärd.

Fynd: - 
Datering: -

Göteborg, kv Sköldbaggen tomt nr 6, fornlämning 
66
Göteborgs arkeologiska museum 
Ulf Ragnesten

Med anledning av att ett större byggnadskomplex 
skulle uppföras företogs en förundersökning av en 
fyndplats (RAÄ 66). Från området har tidigare in
samlats kärnor, spån, knackstensfragment och avslag 
av flinta samt en kvartsbit.

Vid förundersökningen grävdes 18 provgropar för 
hand och 21 provschakt med traktorgrävare. Den vi
sade att schaktmassor har påförts över nästan hela 
exploateringsområdet. På en begränsad yta framkom 
kulturlager med fynd, under de påförda schaktmas
sorna. De bestod huvudsakligen av flinta, keramik, 
kvarts, kol och skärvsten. Boplatsen bör tillhöra ti
den mellan yngre bronsålder och yngre järnålder. 
Dateringen grundas på fynd av silkärlsfragment.

Förundersökningen är avslutad. Innan exploate
ring kan ske krävs en vidareundersökning av ett ca 
20 x 30 m stort område.

Fynd: Keramik, skärvsten, Hinta och kol.
Datering: Yngre bronsålder-vikingatid.

Göteborg, kv Sparbanken inom Vallgraven 57:9, 
fornlämning 216
Göteborgs historiska museum 
Göte Nilsson Schönborg

En för- och slutundersökning föranleddes av nybygg
nation. Därvid framkom och dokumenterades kultur
lager och avfallsbingar från 1600- och 1700-talen.

Fynd: Keramik, kritpipor, glas, trä, läder och ostin
diskt porslin.
Datering: 1600-1700-tal.

Hjo, kv Gamla Rådhuset 3, fornlämning 17
Skaraborgs länsmuseum 
Anders Berglund

Med anledning av byggnation inom det beräknade 
fomlämningsområdet för medeltida och efterrefor-

matoriska kulturlager i Hjo genomfördes en prov
undersökning. Inom tomten grävdes tre mindre sök- 
schakt ned till steril sjösand.

Några medeltida kulturlager påträffades inte. De 
lager som iakttogs hade främst karaktär av matjord, 
jämte recenta, påförda avfallslager. Området har an
tagligen legat i det medeltida Hjos periferi.

Fynd: Tegel, glasflis, köksVbenavfall.
Datering: Nyare tid.

Hjo, kv Långan 1 m.fl., fornlämning 17
Skaraborgs länsmuseum 
Ylva Nilson, Ulf Viking

Med anledning av planerad nybyggnation utfördes 
en förundersökning, som följdes av en huvudunder
sökning. Centrala delar av den senmedeltida staden 
förväntas ligga i det aktuella området, söder om Hjo- 
åns utlopp i Vättern.

Vid förundersökningen maskingrävdes tre prov
gropar. Överst i dessa påträffades ett omrört rase
ringslager från sen tid. Därnäst framträdde en över
svämmad/påförd sandhorisont 0,3-0,7 m under 
markytan.

I provgrop 1 och 2 framkom därefter ett drygt de- 
cimetertjockt kulturlager med osäker datering innan 
sterila sandlager tog vid, ca 0,7 m ned.

I provgrop 3 var detta äldre kulturlager represen
terat av tunna humushorisonter. Under dessa kom yt
terligare sandlager innan det vid ca 1,5 meters djup 
framkom kraftiga stockar (strandskoning/bryggan- 
läggning ?) inbäddade i ett humöst lager med kvis
tar och ris.

Syftet med huvudundersökningen - i kv Långan 1 
- var dels att datera de kulturlager som framkommit 
vid förundersökningen, dels att dokumentera eventu
ella bebyggelselämningar samt att undersöka i vilken 
utsträckning området utnyttjats under senmedeltid.

Under recent fyllning påträffades, centralt i schak
tet, ett ca 0,2 m tjockt kulturlager med fynd av yng
re rödgodskeramik och kritpipsfragment vilket tyder 
på 1600-1700-tal.

Under det avsatta kulturlagret fanns spår efter 
spadgrävning som visar att marken utnyttjats för od
ling. Inga bebyggelselämningar påträffades. Dock 
framkom fyra anläggningar, av vilka tre förmodas 
vara från 1800-talet.

Den fjärde anläggningen framkom i schaktets öst
ra del och bestod av grova knuttimrade stockar och 
utgjorde förmodligen resterna av en brygganlägg
ning ca 20 m lång och 5-8 m bred. Det kan möjli
gen vara resterna av den brygga som anlades under 
tidigt 1600-tal och som i Medeltidsstaden nr 35 om
nämns som ”hertig Johans brygga". Läget överens
stämmer med en brygganläggning markerad på kar
tor från 1696 och 1822.

Fynd: Yngre rödgods, kritpipsfragment.
Datering: Möjligen senmedeltid samt nyare tid.
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Hjo, kv Långan 9, fornlämning 17
Skaraborgs länsmuseum 
Ulf Viking

Med anledning av planerad nybyggnation utfördes 
en förundersökning. Kvarteret ligger längs den i 
nord-sydlig riktning löpande Långgatan, som under 
senmedeltid möjligen var stadens enda gata.

Fyra provgropar maskingrävdes och fyra profiler 
dokumenterades. I provgrop 1 framkom, under på
förda lager av grus och sand, ett ca 20 cm tjockt av
satt lager bestående av brun humös sand. Därpå följ
de ett ca 15 cm tjockt brunsvart, starkt humöst, av
satt lager. Omedelbart under detta fanns en ca 10 cm 
tjock lerlins som överlagrade en drygt 10 cm tjock 
sot- och kollins med slagg och en del skörbränd sten. 
Därunder följde ett ca 20 cm tjockt lager humusin- 
filtrerad sand. Den sterila sanden vidtog på ett djup 
av 80-90 cm.

I provgropama 2 och 3 framkom ett 15-20 cm 
tjockt mörkbrunt avsatt kulturlager under asfalt och 
bärlager. Därunder följde ett 10-20 cm tjockt lager 
av humusinfiltrerad sand. Den sterila sanden låg på 
ett djup av 50 cm.

I provgrop 4 framkom, ca 20 cm under grästorven, 
ett ca 15 cm tjockt avsatt lager med gråbrun, sandig 
humus. Därefter följde ca 20 cm påförda lager av 
grå, grusblandad sand och beige sand. Därunder följ
de ett 5-10 cm tjockt brandlager med sot och kol. 
Under detta fanns ett 30 cm tjockt avsatt lager med 
brun humös sand. Omedelbart på den sterila sanden, 
som nåddes på ett djup av ca 80 cm, fanns en ca 10 
cm tjock avsatt lins med mörkbrun, starkt humös 
sand.

Fynd: Skörbränd sten, slagg.
Datering: Möjligen senmedeltid-nyare tid.

Håle, Tång m.fl. snr. Riksväg 44, Håle-Lavad, 
Gillstad-Björksäter
Skaraborgs länsmuseum 
Anders Berglund

Inför planerna på en ombyggnad av riksväg 44, på 
sträckorna Flåle-Täng-Lavad samt Gillstad-Björk
säter, genomfördes en arkeologisk utredning. Syftet 
var att söka fastställa om fasta fomlämningar kom
mer att beröras av arbetsföretaget.

Resultaten visar att det planerade vägbygget kom
mer att beröra ett mindre antal fomlämningar från 
skilda tider. Dessa utgörs dels av förhistoriska läm
ningar, dels av lämningar från historisk tid. Bland de 
senare märks en stenvalvbro (Täng, RAÄ 20) samt 
fossil åkermark (troligen 1800-tal; Mellby, RAÄ 
44), som direkt hotas av vägbygget. De förhistoris
ka lämningar som finns inom exploateringsområdet 
omfattar en hög samt ett skärvstensröse (Täng, RAÄ 
52). Den sistnämnda lämningen, en hittills ej regi
strerad boplats, kan komma att beröras av markar
betena. Vid fältinventeringar påträffades inga ytter

ligare lämningar än de som är kända i fomläm- 
ningsregistret, förutom ett mindre område med fos
sil åkermark jämte anslutande sentida bebyggelse
rester (1800-1900-talen). Vägsträckan har för övrigt 
planerats i de mest låglänta terrängpartiema, mesta
dels åkerytor med lerjord.

Fynd: - 
Datering: -

Häggums sn, Brunnhem 3:9
Skaraborgs länsmuseum 
Stefan Höglin, Anders Berglund

I samband med återställningsarbeten vid Ranstad- 
verket skall den s.k. Höbergs Västra backe bort- 
schaktas. Dess grusmassor anses lämpliga att täcka 
ett lakrestområde med. Med anledning av den pla
nerade takten genomfördes en förundersökning. På 
kullen fanns ett mindre antal agrara lämningar - ter
rasserade åkerrester jämte odlingsrösen.

I samband med anläggandet av Ranstadverken i 
slutet av 1950-talet undersöktes ett antal gravar från 
romersk järnålder. De fossila agrara lämningarna 
kan möjligen sättas i relation till gravarna.

Fynd: - 
Datering: -

Kalvs sn, Kalv 1:1, fornlämning 18
RAÄ UV Väst 
Eva Weiler

Vid Kalvsjön provundersöktes en stenåldersboplats, 
belägen i anslutning till en planerad campingplats 
vid Kalvs badplats.

Kalvsjön ingår i ett stort sjösystem från gränsen 
mot Halland upp mot sydsvenska höglandet med rik
ligt med boplatser registrerade längs stränderna. Få 
är undersökta. I början av 1900-talet undersöktes 
några badplatser av Josef Sandström i sjön Fegen ca 
5 km öster om Kalvsjön. Av fynd som samlats in av 
såväl Sandström, som vid senare inventeringar fram
går att bosättningen vid sjöarna innehåller material 
från hela stenåldern och kanske ännu längre fram i 
tiden. All flinta är importerad till området.

Den nu aktuella boplatsen var registrerad på en 
igenlagd åker och på stranden nedanför. I området 
grävdes 15 provgropar för hand. Trots att badsä
songen ännu inte börjat inventerades också botten av 
badviken och materialet från några gropar ute i vatt
net gicks igenom på land. I såväl groparna närmast 
stranden som i materialet från botten av själva bad
viken påträffades rikligt med slagen, och enstaka bi
tar eldskadad, flinta, bl.a. en bit av en mik- 
rospånkäma och mycket små, fint formade mikro- 
spån samt små avslag av kvarts.

Ett enstaka eldskadat flintavslag i åkern kan tyda 
på att där ligger enstaka härdar, men merparten fynd,
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alla av mesolitisk typ, är koncentrerade till strand
kanten. På flera ställen har denna släppt eller erode- 
rats bort av vattnet, vilket kan vara en förklaring till 
så mycket fynd ute i vattnet. En annan förklaring kan 
vara att sjöns vattenyta legat lägre.

Fynd: Slagen och eldskadad flinta, kvartsavslag. 
Datering: -

Kymbo sn, Kymbo 9:1, fornlämning 48
Skaraborgs länsmuseum 
A Berglund

Med anledning av utvidgning av en sandtäkt ge
nomfördes en mindre undersökning av en hål väg.

Hålvägen, som hade skadats av sandtäkten, gick 
att följa till en längd av ca 80 m. Beroende på om
givningen hade vägen skiftande djup och erhållna 
schaktprofiler antyder att vägen körts upp/skadats. 
Enligt markägarens uppgifter användes vägen under 
1940-talet i samband med skogsavverkning. I ome
delbar närhet ligger landets största kända hålvägs- 
system.

Fynd: - 
Datering: -

Källby sn, Källby 7:7, fornlämning 31
Skaraborgs länsmuseum 
Anders Berglund

I samband med Götene kommuns utvidgning av bo
stadsområden genomfördes en förundersökning av 
en stenåldersboplats.

Undersökningen syftade till att klarlägga boplat
sens utsträckning och kostnader för en eventuell hu
vudundersökning. Vid fornminnesinventeringen 
hade man funnit kambrisk flinta inom ett mindre 
område. För att klarlägga fyndmängden i plogskik
tet grävdes 5 sökschakt och 15 provgropar, vars in
nehåll sållades. Såväl kambrisk flinta (mot splitter), 
som anläggningar (kokgrop, stolphål) påträffades. 
Boplatsen får antas härröra från mesolitikum.

Fynd: Kambrisk flinta.
Datering: Mesolitisk-neolitisk tid.

Leksberg sn, Karleby 7:1, fornlämning 32
Skaraborgs länsmuseum 
Maria Vretemark

1 samband med jordbruksarbete år 1986 påträffades 
grundmurar till en tidig träkyrka. Arkeologiska ut
grävningar åren 1987—1988 avslöjade två kyrko- 
grunder från 1000-1300-talen samt dessutom en ca
2 000 m2 stor kyrkogård. Ett vikingatida boplatsla
ger under kyrkan och kyrkogården visade att kyrkan 
byggts inom en existerande bosättning.

I syfte att finna boplatslämningar som var samti
da med kyrkan grävdes år 1989 ett schakt söder om 
kyrkogården. Därvid framkom att begravningsplat
sen var utvidgad åt söder, troligen under 1100-talet.
I kyrkogårdens sydöstra hörn påträffades grunden 
till en ca 3 x 3 m stor klockstapel. Ett brandlager 
samt eldskadade klockfragment avslöjade att klock
stapeln förstörts av en brand.

Utanför kyrkogården fanns bara vaga spår av den 
vikingatida-tidigmedeltida bosättningen. Under
sökningsresultaten tyder på att bebyggelsen på plat
sen upphört redan ca 200 år innan kyrkan försvann.

Fynd:-
Datering: Vikingatid-medeltid.

Lidköping, kv Bofinken 8, fornlämning 11
Skaraborgs länsmuseum 
Ylva Nilson, Ulf Viking

Inför planerad nybyggnation utfördes en förunder
sökning, som följdes av en mindre, arkeologisk un
dersökning. På 1750 års karta över staden ligger det 
aktuella området strax innanför eller möjligen ome
delbart utanför stadsgränsen.

Vid förundersökningen maskingrävdes två prov
gropar, en i den norra och en i den västra delen av 
exploateringsytan. De mäktiga kulturlager som på
träffades i den norra provgropen ledde till att en 
mindre undersökning utfördes. Syftet med denna var 
att söka datera kulturlagret, samt att avgöra dess be
gränsning i söder. En yta om 46 m1 2 avbanades med 
maskin, varpå två mindre ytor om vardera 2 m2 un
dersöktes för hand. Ett ca 0,8-1 m tjockt kulturlager 
innehållande ben, kritpipor och keramik påträffades. 
I dess nedre del urskiljde sig ett mörkare, brunsvart, 
gödselrikt lager, som tunnade ut mot söder och vars 
avslutning kunde dokumenteras. Av keramikfynden 
att döma kunde lagret dateras till 1600-1700-tal, 
möjligen tidigt 1600-tal.

Fynd: Ben, keramik och kritpipor.
Datering: Möjligen senmedeltid, samt nyare tid.

Lidköping, kv Fiskaren 2,8, 9, fornlämning 11
Skaraborgs länsmuseum 
Ylva Nilson

Med anledning av nybyggnation av flerbostadshus 
utfördes en förundersökning, som följdes av en ar
keologisk undersökning. Kvarteret ligger i den nord
östra utkanten av Lidköpings medeltida stadsområ- 
de vid Vänerstranden. Trots det perifera läget på
träffades kulturlager från senmedeltiden och framåt 
vid förundersökningen.

Vid den följande undersökningen påträffades be
byggelserester från 1600- och 1700-talen. Husen var 
vid denna tid orienterade efter en äldre gatusträckning, 
som löpte diagonalt i öst-västlig riktning över dagens
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kvarter. I marken under bebyggelserestema påträffa
des spår efter årder och spade, vilket visar att marken 
först utnyttjats för odling. Ett kraftigt svartgrått lager, 
ca 0,4 m under odlingsspåren, visade sig ha uppstått 
naturligt, troligen vid en äldre, tillfällig strandkant.

Fynd: Yngre rödgods, kritpipor, mynt, jämföremål, 
slagg m m.
Datering: Senmedeltid-nyare tid före 1850.

Lundby sn, Sannegården vid Lundby nya kyrka, 
fornlämning 44
Göteborgs arkeologiska museum 
Johan Wigforss

En undersökning föranleddes av planerad nerlägg- 
ning av elkabel i utkanten av ett gravfält med bland 
annat resta stenar (det s.k. Sannegårdsmonumentet). 
Vid en tidigare undersökning, utförd av GAM 1976, 
påträffades boplatslämningar inom området.

Den nu utförda undersökningen gjordes i form av 
fyra schakt som grävdes med traktorgrävare i den del 
som skulle komma att beröras av elkabeln. Samtli
ga schakt grävdes i en äldre väg, i nordväst-sydost
lig riktning, belägen mellan Bautastensgatan och Sä
terigatan. Ett av schakten grävdes också genom en 
jordhög, alldeles sydväst om den gamla vägen. Jord
högen var en sentida lämning med skräp från ett ti
digare kolonistugeområde i närheten. I samtliga 
schakt fanns under de påförda massorna steril sand 
och grus utan fynd eller boplatslämningar.

Undersökningen föranleder ingen ytterligare un
dersökning. Övriga delar av fomlämningsområdet 
kvarligger och åtnjuter skydd enligt kulturminnes
lagen.

Fynd: -
Datering: Efter 1850.

Mariestad, kv Tigern 5, fornlämning 22
Skaraborgs länsmuseum 
Ylva Nilson

Vid schaktningar för vatten- och dagvattenledning
ar, inom kv Tigern 5, dokumenterades de framtagna 
kulturlagren. En profil ritades från tomtens östra del 
till dess västra. Över den sterila sanden kunde ett av
satt kulturlager följas över i stort sett hela tomten. 
Inga direkta bebyggelserester kunde iakttas och ej 
heller påträffades några spår efter den stora stads- 
branden 1693. Troligen har kulturlagret avsatts un
der 1700-talet. Nedgrävningar och påförda massor 
från 1800-talet och senare förekom i lagerföljdens 
övre delar. Längst ner mot Vänerstranden påträffa
des, i en mindre grop, kvistar och ris, vilket tyder på 
någon form av strandskoning.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Mårdaklevs sn. Kleven 1:45 m.fl., fornlämning 74
RAÄ UV Väst 
Eva Weiler

Vid Mårdaklevs planerade golfbana intill Ätran 
provundersöktes en stenåldersboplats som var belä
gen på en sluttning, på tre sidor omgiven av sank
mark. Ätran har sedan äldsta tider utgjort en av de 
viktigaste kommunikationslederna från kusten upp 
mot centrala Västergötland, inga stenåldersboplatser 
har dock tidigare undersökts i denna del av länet.

Tidigare var sluttningen uppodlad och enligt upp
gift skall man ha hittat ”påsvis” med flinta.

Över sluttningen maskinavbanades fyra meter
breda schakt med 15-25 meters mellanrum, totalt 
150 m2. Tre härdar påträffades samt ganska rikligt 
med slagen och eldskadad flinta, bl.a. en mikro- 
spånkärna och mycket små, regelbundet formade 
och hela mikrospån. Flintan och anläggningarna var 
koncentrerade till de nedre delarna av sluttningen, 
flintan dessutom i flera fall till härdarna.

En tolkning är att vi skall räkna med övernatt
nings- eller säsongsvistelser i inlandet under äldre 
stenåldern och att härdarna är spår av senare bosätt
ning. Utåt kusten är det vanligt med flinta av meso- 
litisk typ och anläggningar som genom ,4C-date- 
ringar visat sig vara yngre.

Fynd: Slagen och eldskadad flinta.
Datering: -

Mölndal, Eklandaområdet
RAÄ UV Väst 
Bengt Nordqvist

I samband med planläggning av området kring Ek- 
landa by genomfördes en arkeologisk utredning. Den 
följdes av en förundersökning av de överlagrade bo
platslämningar som påträffades vid utredningen.

Utredningen omfattade ett ca 1 km2 stort område, 
som inventerades och provgrävdes. Sju områden 
med boplatslämningar konstaterades vid grävning. I 
tre av dessa påträffades stolphål, härdar och avfalls- 
gropar tillsammans med keramik (förhistorisk) ler- 
klining och flintavslag. Invid en boplats förekom 
också eventuella flatmarksgravar, innehållande 
brända ben och hartsringsfragment.

På fyra områden konstaterades lämningar från 
överlagrade boplatser. Under upp till 1 m tjocka ler
lager påträffades flintavslag, kol och i ett enstaka fall 
förkolnade hasselnötsskal.

Vid förundersökningen påträffades, på två av de 
överlagrade boplatserna, ett transgressionslager in
nehållande ett rikt flintmaterial, bestående av spån, 
konisk mikrospånkärna, avslag och avslagskämor. 
På en mindre yta (icke överlagrad) förekom också en 
ansamling av härdar. 1 samma område har tidigare 
påträffats slipade flintyxor, kärnor och avslag.

De icke överlagrade fomlämningar som påträffa
des vid utredningen bör slutundersökas.
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Norra Kyrketorps och Våmbs snr, Hene-Klasborg
Skaraborgs länsmuseum 
Maria Vretemark

Inför planerna på att anlägga en golfbana inom 
Hene-Klasborgsområdet genomfördes en arkeolo
gisk utredning. Syftet med denna var att fastställa på 
vilka punkter exploateringen skulle komma att be
röra kulturhistoriska intressen. Större delen av om
rådet ligger inom de så kallade Våmbs ängar, tidi
gare ängsmark till Våmbs by.

Vid fältinventeringen påträffades två tidigare 
okända större stensättningar. Förutom de registrera
de fomlämningama visade sig området också rym
ma gott om kulturlandskapslämningar som vägar, 
hägnader, fägator etc., från tiden före 1900.

Sammantaget kan sägas att det inom det tänkta 
golfbaneområdet finns flera värdefulla fomläm- 
ningar och kulturmiljöer. Dessa ger landskapet dess 
karaktär och visar hur området nyttjats och om
vandlats genom årtusenden.

Fynd: - 
Datering: -

Fynd: Keramik, lerklining, flintavslag m m.
Datering: Mesolitikum-äldre järnålder.

Nödinge sn. Backa 1:37, fomlämningama 16, 28, 
40
RAÄ UV Väst 
Lars G Johansson

En förundersökning föranleddes av planerad exploa
tering. En sentida bebyggelselämning (RAÄ 16), be
nämnd Kullen, samt två stenåldersboplatser (RAÄ 
28 och 40) var kända inom området. På boplatserna 
har en mängd flintavslag, -redskap m m, tidigare på
träffats.

Vid förundersökningen maskingrävdes prov
schakt över området. Lämningarna visade sig vara så 
starkt sönderodlade att de inte kan tillmätas någon 
vetenskaplig betydelse. Inom det fömndersökta om
rådet krävs sålunda inga ytterligare arkeologiska un
dersökningar.

Fynd:- 
Datering: -

S:t Peders sn, Lödöse, Klostret 6:1, fornlämning 
23
Lödöse Museum 
Sonia Jeffery

En schaktkontroll gjordes med anledning av att en 
telekabel skulle läggas. Kontrollen begränsades till 
en uppmätning av profilerna på en 37 m lång 
sträcka. Schaktet var endast 0,60 m djupt, men fle

ra distinkta kulturlager kunde urskiljas, bland annat 
lager av rödbränd lera och sot, lergolv och en kul
lerstensgata.

Fynd: Slagg, keramik och bakplåtar av täljsten. 
Datering: Hög-sen medeltid.

S:t Peders sn, Lödöse, gata vid Kroken 1:65, forn
lämning 23
Lödöse Museum 
Sonia Jeffeiy

En schaktkontroll gjordes i samband med lagning av 
en vattenläcka. Schaktningen berörde till största de
len redan befintliga schakt. Ett mindre område med 
ostörd stratigrafi påträffades och en 2 m djup profil 
på den östra sidan dokumenterades.

Fynd: -
Datering: Hög-sen medeltid.

S:t Peders sn, Lödöse, Passagården 1:12, fornläm
ning 23
Lödöse Museum 
Sonia Jeffeiy

En kompletterande undersökning till tidigare ut
grävning utfördes i samband med dräneringsarbeten 
intill Lyckhem i Lödöse.

Vid undersökningen påträffades bebyggelseläm
ningar, från 1100-1400-talen, i minst tre skikt med 
stolpar, syllstockar och golvbrädor. Dessutom fanns 
diken och flätverk som gav intryck av gränsmarke
ringar. Bebyggelsens mindre stabila karaktär jämfört 
med lämningarna i det angränsande schaktet (1987) 
tyder på att det kan vara fråga om gårdsbebyggelse 
med bodar och uthus, eventuellt för hantverkare till
hörande borgen.

En stor mängd horn och benspill i 1100— 1200- 
talslagren tyder på kammakeri.

Fynd: Hom, benspill, importkeramik, läder, spel
pjäser, lås, nycklar, svarvade träfat, möbeldetaljer, 
djurben.
Datering: Tidig-sen medeltid.

S:t Peders sn, Lödöse, Spetalen 1:7, fornlämning 
23
Lödöse Museum 
Sonia Jeffery

En arkeologisk undersökning utfördes med anled
ning av en tillbyggnad av församlingshemmet i Lö
döse.

Vid undersökningen framkom husgrunder från 
1100-1200-talen, varav en med flera rumsenheter 
och en rökugn. Vidare påträffades stolpar och trä
golv efter stavverkshus, tjocka avfallslager med
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bland annat rikligt med läderspill i de tidigaste lag
ren, samt mycket slagg i de senare lagren. Merpar
ten av de övriga fynden var av hushållskaraktär.

Fynd: Läderspill, slagg, keramik, sisare, knivar, 
pärlor, spelpjäser, sländtrissor, beninstrument (troli
gen del av säckpipa).
Datering: Medeltid, tidig-sen.

Skara, Marumsgatan, fornlämning 68
Skaraborgs länsmuseum 
Anders Berglund, Ylva Nilson

Med anledning av anläggandet av spillvattenbrunn 
i Marumsgatan genomfördes en schaktningsöver- 
vakning.

Ett schakt om ca 2,9 x 1,7 m grävdes med maskin 
ned till ca 3 m under markytan. Grävningsarbetet 
syntes ej beröra fasta anläggningar eller dylikt var
för schaktning ned till bottenleran kunde tillåtas, 
dock under uppsikt. Ett ca en meter tjockt kulturla
ger av medeltida karaktär konstaterades. I lagret 
fanns läderspill, träflis, träkol och slaggbitar.

Liknande iakttagelser gjordes i ytterligare ett 
schakt, som upptogs i samband med VA-arbeten.

Fynd: Läderspill, träflis, träkol och slaggbitar. 
Datering: Medeltid-nyare tid.

Skara, kv Metes m.fl., fornlämning 68
Skaraborgs länsmuseum 
Maria Vretemark

I samband med ledningsdragning av elkablar över
vakades schaktningen genom kv Metes och längs 
Veterinärgatan, P Hemqvistgatan och Gråbrödra- 
gatan.

I gatuschakten höll man sig till gamla schakt, var
för inga kulturlager berördes. Genom kv Metes 
hölls schaktdjupet inom ca 0,3 m, inte heller här be
rördes några kulturlager av vikt.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, efter 1850.

Skara, kv Metes, Gråbrödragatan -P Hernqvist- 
gatan, Biblioteksgatan, Rådhusgatan, Prubbator- 
get
Skaraborgs länsmuseum 
Anders Berglund, Ylva Nilson

I mars 1989 beslöt länsstyrelsen i Skaraborgs län att 
ge Gatukontoret i Skara kommun ett generellt till
stånd att göra ingrepp i stadens kulturlager. Till
ståndet gäller endast vid smärre ingrepp och arbete
na ska ske under kontroll av länsmuseet.

Ett flertal sådana schaktkontroller har gjorts under 
1989, varav en del föranlett dokumentation. Några

vittgående tolkningar kan ej göras utifrån dessa do
kumentationer, men upplysningar om ursprunglig 
topografi, kulturlagermäktighet etc. kan användas i 
andra sammanhang.

Profiler har under 1989 ritats vid följande platser: 
1. Kv Metes. 2. Gråbrödragatan-P Hemqvistgatan.
3. Biblioteksgatan. 4. Rådhusgatan. 5. Prubbatorget. 
Iakttagelser från dessa platser har sammanställts till 
en rapport.

Fynd: -
Datering: Medeltid-nyare tid.

Skara, kv Rådhuset 32, fornlämning 68
Skaraborgs länsmuseum 
Ylva Nilson

Med anledning av fortsatta byggnadsarbeten inom 
kvarteret utfördes en schaktningsövervåkning, var
vid en profil ritades.

Fynd: -
Datering: Hög-sen medeltid.

Skara, kv Saturnus 1, fornlämning 68
Skaraborgs länsmuseum 
Ylva Nilson

Med anledning av tillfällig uppställning av kontors
byggnad utfördes en antikvarisk kontroll i samband 
med den nödvändiga schaktningen.

En elledning plöjdes ned till ett djup av 0,25 m 
och berörde ej avsatta kulturlager. Ledningen drogs 
österut ca 50 m till befintlig dragbrunn vid gymna
stikbyggnad.

VA-ledningama lades i ett schakt som var ca 
0,4 m brett och ca 0,3 m djupt (ställvis ner till 0,4 m 
djupt). Schaktet drogs söderut ca 50 m till befintli
ga ledningar i Djäknegatan. De kulturlager som yt
ligt berördes av schaktningen hade en omrörd ka
raktär och var av sentida datum.

Fynd: - 
Datering: -

Skara, kv Venus 1 och 11, fornlämning 68
Skaraborgs länsmuseum 
Ylva Nilson

Med anledning av planerad nybyggnation utfördes 
en arkeologisk undersökning, som även omfattade 
tre mindre schaktningsövervakningar.

Den äldsta bebyggelsen kan dateras till tiden 
kring år 1100, d.v.s. några decennier senare än vad 
man skulle kunna tänka sig på en plats så nära dom
kyrkan. Under tidig medeltid har man inom området 
haft enkla bostäder och bland annat bedrivit läder
hantverk. Anläggningarna bestod av lergolv, diken,
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stolphål, gropar, härdar, flätverksbrunn m m. Områ
det har troligen vid högmedeltidens senare del fått en 
annan användning. Hantverksspåren försvinner och 
de påträffade föremålen har en markant högrestånds- 
prägel. Dessutom visar husrestema på betydligt 
större bostäder än tidigare. En tanke är att denna 
högmedeltida bebyggelse kan sättas i samband med 
domkapitlets inrättande i Skara. Senmedeltiden upp
visade endast svaga bebyggelsespår. Under 1600-ta- 
let var marken obyggd enligt den äldsta kartan. Möj
ligen har man utnyttjat området som kålgård. I sam
band med att stadens bebyggelse åter tätnar under 
1700-talet får tomtema i området en ny planering 
och de trähus som uppförs får en ny orientering.

Fynd: -
Datering: Tidig-sen medeltid, samt nyare tid före 
1850.

Skepplanda sn, Kungsgården 1:1 m.fl.
RAÅ UV Väst 
Gundela Lindman

Med anledning av en planerad golfbana genomför
des en utredning för att fastställa eventuell förekomst 
av tidigare okända fomlämningar och undvika att 
exploateringen skadar eller inkräktar på dessa. Om
rådet är rikt på fomlämningar i form av gravfält, 
stensättningar och skålgropsförekomster.

Vid utredningen påträffades fossil åkermark, bl.a. 
i form av terränganpassade åkerytor avgränsade av 
åkerterrasser. Dessutom påträffades en boplats, en 
hålväg, en fyndplats för förhistorisk keramik samt 
två kvartsbrott. Utredningen föreslår justering av 
bansträckningama i de fall dessa visat sig beröra 
fomlämningar.

Fynd:- 
Datering: -

Skövde, kv Loke 3, fornlämning 73
Skaraborgs länsmuseum 
Anders Berglund

Med anledning av rivning samt husbyggnation ge
nomfördes en förundersökning. Exploateringsytan 
utgjordes delvis av en stensatt gård, som eventuellt 
kunde dölja kulturlager.

I de upptagna prov schakten kunde inga medelti
da lager eller lämningar iakttagas. Större delen av 
jordmassorna inom gården syntes omrörda, påförda 
och av relativt sentida karaktär (t.ex. byggskrot, 
kalkbruk). Sannolikt har markberedning förekommit 
vid anläggandet av de befintliga husen som skall ri
vas. De iakttagna lagren utgjorde främst spår av de 
senaste hundra årens aktiviteter.

En studie av äldre stadsplaner visar att området le
gat utanför stadens hägn år 1750 (sannolikt även 
1687, karta publicerad i Medeltidsstaden 28).

Området tycks ha tagits i anspråk för stadsbebyg
gelse först efter stadsplaneregleringen år 1759 och 
de förundersökta lagren ter sig som föga undersök- 
ningsvärda.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, före och efter 1850(?)

Skövde, kv Loke 4, fornlämning 73
Skaraborgs länsmuseum 
Anders Berglund

Med anledning av nybyggnation genomfördes en 
schaktningsövervåkning. Därvid observerades ett ca 
1,6-1,8 m tjockt grusigt och omrört lager med inslag 
av byggskrot etc. Under detta följde sterila lager. De 
iakttagna lagren synes främst utgöra spår av de se
naste hundra årens aktiviteter. Då inga indikationer 
på äldre lämningar iakttogs bedömdes fortsatt ar
keologisk verksamhet på platsen som meningslös.

Fynd: - 
Datering: -

Skövde, Rådhusgatan, Hertig Johans torg, forn
lämning 73
Skaraborgs länsmuseum, Skövde museum 
Ylva Nilson, Göran Lund

Med anledning av gatuarbeten i Rådhusgatan, ut
fördes en förundersökning i form av schaktkontroll.

Schaktet var 21 m långt, 1,5 m brett och 0,5 m 
djupt.

Kulturlagren var till största delen omrörda. I den 
södra delen av schaktet framkom emellertid en tyd
lig stenläggning med stenar som var ca 30 cm i dia
meter och hade flata ovansidor. Det ca 15 cm tjocka, 
avsatta kulturlagret på stenläggningen var något so
ligt. I samband med rensning av stenläggningen på
träffades ett mynt från 1660-talet samt en del kera
mik, bland annat från en trefotsgryta.

På 1750 års karta över Skövde kan man se en gata 
löpa diagonalt över den nordöstra delen av dagens 
Hertig Johans torg. En trolig tolkning är att den un
dersökta stenläggningen utgjort en del av denna 
gata.

Fynd: Keramik, mynt.
Datering: Nyare tid, före 1850.

Skövde, Skövde 1117, Aspelund, Norregårdsvägen 
och Storängen, fornlämningarna 121,144
Skaraborgs länsmuseum 
Anders Berglund

Förundersökningar och en följande huvudunder
sökning föranleddes av att Skövde kommun ämnar 
anlägga gator, VA-ledningar och industritomter vid
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utbyggnaden av Aspelunds industriområde, vid 
gamla flygplatsen. Vid inventeringen 1984 iakttogs 
här slaggförekomster i åkerytan på Storängen strax 
söder om den planerade Norregårdsvägen.

Förundersökningen vid RAÄ 121 gav inga indi
kationer på metallframställning. Några andra teck
en på fornlämning påträffades inte heller, varför vi
dare antikvarisk medverkan inte var nödvändig.

Vid förundersökningen av RAÄ 144 framkom 
rester av två blästerugnar med slagg, samt bränd och 
förslaggad lera.

Vid huvudundersökningen påträffades endast yt
terligare en anläggning, möjligen en rostningsgrop 
eller härd. Antagligen har järnframställning endast 
bedrivits i liten skala inom fomlämningslokalen. 
Platsen får betraktas som slutundersökt.

Fynd: Bränd lera, slagg.
Datering: Från järnålder-ny tid.

Skövde, Skövde 2017, Frostakällan (Lunnagård 
och Stenröset), nyupptäckt fornlämning
Skaraborgs länsmuseum 
Anders Berglund

En förundersökning, som följdes av en huvudun
dersökning, föranleddes av att Skövde kommun 
ämnar anlägga gator och VA-nät samt försälja tomt
mark för husbyggnation. Förundersökningen moti
verades av att ett par tidigare okända slaggropar 
framkommit vid schaktningsarbeten.

Förundersökningen visade att metallframställ
ning förekommit inom planerat exploateringsområ
de. Bland annat fanns här rester av sju blästerugnar 
jämte ett kulturpåverkat lager.

Vid huvudundersökningen framkom ytterligare 
ett antal blästerugnar och andra anläggningar som 
visar att platsen utnyttjats för järnframställning. 
Sannolikt rör det sig om en produktion i mindre ska
la, då spår av malmupplag, rostningsplats etc. ej stod 
att finna. Möjligen kan här ha framställts jäm av 
myrmalm för ”husbehov”. Andra anläggningar (här
dar, stolphål) samt fynd (enstaka keramik) kan tol
kas som boplatsindikerande. En del av fomläm- 
ningen kvarligger i icke exploateringshotade ytor.

Fynd: Keramik, slagg.
Datering: -

Sävare sn, Torestorp 3:20, fornlämning 38
Skaraborgs länsmuseum 
Anders Berglund

I samband med utvidgning av grustäkt utfördes en 
arkeologisk förundersökning inom ett område med 
en förmodad boplats, troligen från stenåldern. Vid 
förundersökningen framkom ett litet antal gropar - 
möjligen boplatsgropar - dock utan något dateran
de fyndmaterial.

Takten ansågs kunna fortgå utanför det avgränsade 
fomlämningsområdet utan ytterligare undersökningar.

Fynd:- 
Datering: -

Södra Kedums sn, Kedum 7:5
Skaraborgs länsmuseum 
Anders Berglund

I samband med schaktningsarbeten för breddning av 
väg/vägbygge framkom ett antal anläggningar som 
dokumenterades. Förutom kokgropar och ”boplats
gropar” fanns även jordlager erinrande om kulturla
ger. En mindre mängd fynd (bl.a. keramik och träkol 
tillvaratogs. Fomlämningen som synes utgöra rester 
av en boplats är än så länge odaterad (järnålder?).

Fynd: - 
Datering: -

Tengene sn, Marieberg 1:1
Skaraborgs länsmuseum 
Anders Berglund

Med anledning av planerad kyrkogårdsbyggnation i 
Tengene utfördes en arkeologisk utredning. Utred
ningen föranleddes av att man ämnar utnyttja mark 
i nära anslutning till den medeltida kyrkan.

Några fomlämningar påträffades ej. Det omedel
bara närområdet kring kyrkan är för övrigt redan ex
ploaterat i samband med kyrkogårdsutvidgningar 
åren 1894 och 1940.

Fynd: - 
Datering: -

Torbjörntorps sn
Skaraborgs länsmuseum 
Ylva Nilson

Med anledning av planerad utökad täkt vid Tomtens 
kalkbrott, utfördes en arkeologisk utredning. Bland 
annat specialinventerades de kända fomlämningar- 
na. Övriga markområden okulärbesiktigades. Svaga 
boplatsindikationer påträffades i form av flintavslag 
och kvartsstycken.

Fynd: Flintavslag och kvartsstycken.
Datering: Neolitisk tid-nyare tid, efter 1850.

Trollhättan, fornlämning 95
RAÄ UV Väst 
Bo Strömberg

En antikvarisk kontroll utfördes i samband med väg-
breddning invid en stensättning. Inga ytterligare an-
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läggningar eller fynd påträffades. Själva stensätt- 
ningen undersöktes inte.

Fynd: - 
Datering:

Trollhättan, Fullriggaren, fornlämning 133
RAÄ UV Väst 
Gundela Lindman

Med anledning av byggnation utfördes en förunder
sökning av en boplats med syfte att fastställa dess 
begränsning. Inom ett 40 x 30 m stort område på
träffades svaga spår av bosättning, i form av två 
mindre kol- och sotfläckar samt spår av en mindre 
nedgravning.

Fynd: - 
Datering: -

Trollhättan, Källstorpsområdet
RAÄ UV Väst 
Gundela Lindman

Med anledning av planerad bearbetning av en över
siktsplan utfördes en arkeologisk utredning med syf
te att fastställa förekomst av eventuella okända 
fomlämningar. Två tidigare ej registrerade stensätt- 
ningar påträffades.

Fynd:- 
Datering: -

Västra Frölunda sn, Långeberg 31, kv Hovtången, 
fornlämning 363
Göteborgs arkeologiska museum 
Ulf Ragne sten

En förundersökning utfördes sedan fomminnesin- 
venterare från Riksantikvarieämbetet upptäckt en ti
digare okänd fornlämning (RAÄ 363). Man hade 
hittat keramik, brända ben och mörka fläckar på en 
yta som matjordsavbanats med anledning av hus
byggnation.

Vid förundersökningen påträffades ett stort antal 
stolphål. några få härdar och avfallsgropar, samt en 
hyddbotten eller husgrund. De flesta anläggningar
na var samlade omkring hyddan eller huset.

Fynden utgjordes främst av flinta och keramik. 
Bland flintan märks en kärna med två motstående 
plattformar samt en enkel spånskrapa. Även avslag 
med re tusch, avslag och övriga kärnor fanns bland 
flintan. Keramiken var oomerad, mestadels grovt 
magrad och delvis rabbad. En skärva förefaller vara 
av neolitisk typ.

Keramiken tyder på att boplatsspåren härrör från 
yngre bronsålder eller äldsta järnålder, men troligen 
har verksamhet även förekommit där under neoliti- 
kum.

Fomlämningen är slutundersökt och området är 
fritt för exploatering.

Fynd: Lerklining, keramik, flinta och brända ben. 
Datering: Neolitisk tid, yngre bronsålder-förro- 
mersk järnålder.

Trollhättan, Skogshöjdenområdet
RAÄ UV Väst 
Gundela Lindman

Med anledning av byggnation utfördes en arkeolo
gisk utredning med syfte att fastställa förekomst av 
eventuella okända fomlämningar. Inga fomläm
ningar påträffades inom området.

Fynd: - 
Datering: -

Varola sn, Axtorp 1:18
Skaraborgs länsmuseum 
Ylva Nilson

I samband med att en yta på 10 x 10 m avbanades för 
en mindre grustäkt, upptäcktes en järnframställ- 
ningsplats. Området låg i åkermark, på krönet av en 
öst-västlig höjdsträckning.

Fynd: Slagg.
Datering: Järnålder-tidig medeltid.
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Västmanland

Arboga, kv Gambrinus 6, fornlämning 34
RAÄ, UV Mitt 
Jan-Ake Ljung

Förundersökningen föranleddes av planerad hus
byggnation inom ett område som före 1930-talet 
hyst en byggnad med stenmurar.

Förundersökningen kom endast att beröra påfört 
material till ett djup av 3,5 m, samt en sentida grund
mur. Ursprunglig marknivå eller orört material kun
de inte konstateras.

Hela exploateringsområdet består av lerblandad 
mylla och sten och tycks vara utfyllt under sen tid.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, odaterat.

Badelunda sn, Stenåldersgatan-Lunda, fornläm- 
ningarna 597, 823 och 824
RAÄ, UV Mitt 
Asa Svedberg

En särskild arkeologisk utredning, i form av fosfat
kartering, kart-Zarkivstudier samt provundersökning, 
utfördes inom en 160 000 m2 stor yta för planerat bo
stadsområde. Planområdet ligger ca 700 m väster om 
Badelundaåsen, mellan Stenåldersgatan och Lunda 
gård, och utgörs av åker i öster och skog/hagmark i 
väster. Ca 400 m söderut, i Bjurhovda, undersöktes 
1967 ett område med rika senvikingatida gravar 
samt bl.a. Västmanlands första kända hällkista från 
senneolitisk tid. Tidigare registrerade fomlämning- 
ar i den sydvästra delen av planområdet är en skärv- 
stenshög(?) och en stensättning (RAÄ 823 resp. 824) 
samt i nordväst en stensättning(?) (RAÄ 597), som 
vid provundersökningen visade sig vara en skärv- 
stenshög. Nära den senare har nyligen ett röse och 
en stensättning upptäckts. Intill områdets sydvästra 
utkant finns ett stort röse i höjdläge samt 70 älv
kvarnar (RAÄ 465).

Fosfatkarteringens högsta värden, som kan indi
kera en äldre bytomt, utföll i en ca 23 000 m2 stor 
åker söder om Lunda. Lägre förhöjningar har kun
nat urskiljas på flera platser. Provundersökningen 
bekräftade förhistoriska bosättningsindikationer i 
både skog/hagmark och åker.

Kart-/arkivstudier har visat ett äldre gårdsläge, i 
hagmark i nordväst, för Lunda.

Vid provundersökningen upptogs ca 1 800 löp
meter schakt med maskin och för hand i två om
gångar. I den första omgången konstaterades fom- 
1 amningsindikationer inom totalt 72400 m2. Den 
största sammanhängande boplatsytan uppgår till ca 
50 000 m2, i åker i norra delen. Den södra delen i 
åker har glesare indikationer. Efter en andra prov- 
schaktning, inom ca 42 000 m2 i sydost, kunde en

6 900 m2 stor, intensiv yta inringas. Vid brytzonen 
lera/morän i områdets sydvästra del framtogs två 
skärvstenshögar, bl.a. RAÄ 823.1 betesmark i nord
väst finns tre anläggningar av äldre jämålderska- 
raktär, varav en möjlig husgrund. Vidare framkom, 
vid schaktningar, fyra ytor skörbränd sten, en ler- 
packning, ca 30 härdar, ca 190 stolphål/gropar, ca 45 
mörkfärgningar, varav en större, samt ca 30 rännor, 
dels tillhörande långhus, dels sentida diken. Flint- 
och kvartsavslag, keramik av bronsålders-äldre jäm- 
ålderstyp tillvaratogs liksom lerkliningsbitar och 
bränd lera.

Utredningen har inneburit att endast en ca 9 000 
m2 stor yta i åker i områdets sydöstra del i dagsläget 
kan vara aktuell för exploatering.

Fynd: Flint- och kvartsavslag, keramik, lerklining, 
bränd lera.
Datering: Senneolitisk tid-nyare tid.

Dingtuna sn och Västerås Lundby fg, Västra Skäl
by
RAÄ, UV Mitt 
Asa Svedberg

Inom ramen för en särskild arkeologisk utredning 
har kart- och arkivstudier samt specialinventering ut
förts inför planerad bostadsbebyggelse inom en ca 
525 000 m2 stor yta. I utredningen ingår även en ut
förd fosfatkartering och en planerad provundersök
ning.

Större delen av planområdet utgörs av åkermark.
I norr finns några impediment.

Enligt fornminnesinventeringen 1988 berörs inga 
kända fornlämningar direkt av exploateringen. I 
omgivningen finns dock en fomborg, gravar/grav
fält, stensträngar, äldre gårdsplatser m m. En revi
derad fomlämningsbild antyds efter analys av fos- 
fatkarteringsresultat, äldre uppteckningar jämte kart
material samt specialinventering.

Två fosfatvärdeskikt har kunnat urskiljas. Ca 1/3 
av planområdet har höga förhöjningar. Fosfatbilden 
antyder bytomt(er) och förhistorisk bosättning av 
större omfattning i planområdets mellersta del.

Fomlämningsindikationer enligt äldre kartmate
rial sammanfaller väl med höga fosfatkoncentration
er till eventuell bytomt och till registrerade fom- 
lämningar.

Vid specialinventeringen gjordes 28 uppteck
ningar främst i planområdets norra del samt i dess 
västra och sydvästra utkanter. Fem röjda ytor regi
strerades liksom stensträngssystem, en platå och en 
hålväg i norra delen av området. I åkermark påträf
fades, i sydvästra delen av området, kvartsavslag 
samt två områden med kol/sotfläckar i plogfåror 
samt spridd skörbränd sten, 50 x 100 m respektive 
20x70 m stora.

Fynd: Kvartsavslag, skörbränd sten.
Datering: -
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Köping, kv Mesen 1, fornlämning 148
RAÄ,UV Mitt 
Jan-Ake Ljung

Vid en förundersökning, föranledd av planerad ny
byggnation, påträffades brandlager, dels från en ny
ligen nedbrunnen byggnad, dels en äldre brandhori
sont omedelbart ovan orörd mark, i den sydvästra 
delen av schakt 1. Schaktet bestod i övrigt av omrört 
fyllnadsmaterial. I schakt 3 påträffades delar av ett 
äldre täckdikessystem. Inga äldre kulturlager kunde 
konstateras i området.

Fynd: - 
Datering: -

Köping, Skandia 1, fornlämning 148
RAÄ, UV Mitt 
Jan-Ake Ljung

Vid en förundersökning, föranledd av planerad ny
byggnation, konstaterades i huvudsak omrörda eller 
störda kulturlager som ej var äldre än 1600-tal.

Fynd: Fat av yngre rödgods, kritpipsfragment, gjut- 
jämsfragment, glas, fajans.
Datering: Troligen 1700-tal och senare.

Skerike sn, Brottberga, fornlämning 672:2
RAÄ, UV Mitt 
Asa Svedberg

En provundersökning, i en särskild arkeologisk ut
redning, utfördes i samarbete med länsmuseet. An
ledningen var planer att bebygga ett större område 
med friliggande bostadshus. Syftet med provunder
sökningen var att gränsbestämma fomlämningar in
dikerade av förhöjda fosfatvärden enligt RAÄ:s 
fosfatkartering 1967. Äldre kartmaterial har också 
studerats. Den provundersökta ytan, ca 40 000 m2, är 
belägen i östsluttande åkermark nordost, ost och 
sydost om en svag höjdrygg med fomlämningama 
RAÄ 638, två stensättningar och RAÄ 672, en älv- 
kvamsförekomst.

Totalt upptogs 66 schakt eller ca 950 löpmeter. 
Vid undersökningen konstaterades ett område med 
boplatskaraktär inom en ca 34 000 m2 stor yta, som 
tydligt sammanfaller med det fomlämningsområde 
som indikerats vid fosfatkarteringen. Troligen rör 
det sig om flera, delvis sammanfallande boplatsytor.

Inom ytor belägna närmast höjdryggen påträffa
des stolphål och fynd, i lera/morän, medan kulturla
ger saknades. I lägre belägna åkerytor, ca 25-26 
m.ö.h., konstaterades tre områden med mäktig kul
turmylla: ca 1 800 m2 i norr, 500 m2 i söder samt ett 
drygt 4 000 m2 stort, sammanhängande nord-sydligt 
område med ca 0,15-0,4 m grusblandad kulturmyl
la. Förutom spridda mörkfärgningar framrensades 4 
anläggningar med skörbränd sten, en förmodad hus

ränna samt 19 säkra och 11 osäkra stolphål. Ensta
ka stolphål snittades. Skärvig sten och kvarts före
kommer spritt i åkerytan.

I den norra delen tillvaratogs en bit slagen flinta, 
keramikskärvor, lerkliningsbitar med primavtryck 
och bränd lera. Från det mellersta området tillvara
togs slagen kvarts, lerklining och bränd lera. Brän
da ben, lerklining med primavtryck och lättslaggad 
bränd lera påträffades i det södra området. Kolpro
ver för 14C-dateringar togs.

Det nyupptäckta boplatsområdet har gränsbe- 
stämts och skall kvarligga eftersom en slutunder
sökning befunnits för kostsam och en omdispone
ring av bostadsområdet har kunnat göras.

Fynd: Slagen flinta och kvarts, keramik, lerklining, 
bränd lera.
Datering: Senneolitisk tid-vikingatid.

Svedvi sn, Hallstahammars kn, Södra Nibble in
dustriområde, fornlämning 38
RAÄ, UV Mitt 
Asa Svedberg

Med anledning av att kommunen planerade att ex
ploatera en del av Södra Nibble industriområde, var
vid RAÄ 38 skulle komma att beröras, utfördes en 
arkeologisk utredning i form av provundersökning 
inom en ca 63 000 m2 stor yta. Vidare gjordes en 
antikvarisk kontroll i samband med en geoteknisk 
undersökning. Denna innebar att sex prov gropar 
grävdes på de högsta punkterna i moränmark, var
vid en förhistorisk kokgrop framkom ca 35 m väs
ter om RAÄ 38:1. Omedelbart väster om föreslaget 
industriområde finns ett flertal registrerade fom
lämningar: större stensättningar i krönlägen, en häll- 
kista samt älvkvarns- och hällristningslokaler.

Vid provundersökningen konstaterades att RAÄ 
38, registrerad som två mindre stensättningar, utgörs 
av två större stensättningar i krönläge med omgi
vande mindre gravar. Gravarna överlagrar boplatsy
tor med härdar, skärvstensförekomster och mörk
färgningar. Inom en ca 10 000 m2 stor yta i områdets 
norra del, mellan RAÄ 38 och RAÄ 40 vid västra 
områdesgränsen, konstaterades gravar, skärvstens- 
högar samt boplatsrester på samtliga moränhöjder. 
Boplatsrester framkom även i områden på gränsen 
mellan morän och mjäla-/lersediment. Keramik av 
bronsålderskaraktär samt bränd lera tillvaratogs.

Det norra provundersökningsområdet tolkades 
som ett sammanhängande fomlämningskomplex 
med gravar och boplatsytor från bronsålder- och/el
ler äldre järnålder.

Det planerade industriområdets mellersta del ut
görs av låglänt, delvis sank skogsmark. Inom en ca 
700 m2 stor yta, ca 150 m sydost om RAÄ 38, kon
staterades ytterligare ett fomlämningsområde. En ej 
registrerad stensättning med en kistliknande grop 
och en stensättningf?) är belägna på en delvis stor- 
blockig moränkörtel i planområdets sydvästra del.
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Omedelbart sydost om stensättningama påträffades 
skärvsten, mörkfärgningar, en härd, keramik av 
bronsålderstyp och bränd lera i mo/mjäla/lera.

Inför en eventuell exploatering har förundersök
ningar inom en yta av ca 3 700 m2 och totalunder
sökningar inom en yta av ca 3 200 m2 föreslagits. 
Det provundersökta området kommer troligen inte 
att exploateras.

Fynd: -
Datering: Äldre bronsålder-folkvandringstid.

Svedvi sn, Hallstahammars kn, Södra Nibble 
räddningsövningsfält, fornlämningarna 336:1-3, 
337:1-2,338,339
RAÄ, UV Mitt
Åsa Svedberg, Ing-Marie Pettersson

För att utreda möjligheterna att anlägga ett rädd
ningsövningsfält i Södra Nibble utfördes en special
inventering inom en ca 50 000 m2 stor yta. Inga forn- 
lämningar var registrerade inom det aktuella områ
det, beläget sydväst om tidigare provundersökt om
råde (se ovan). Fluvuddelen av området utgörs av en 
plan. relativt stenfri sänka mellan två höjdryggar. 
Östra kanten består dock av stenbunden morän. I 
norr utgörs området av en större bergs-/moränhöjd. 
I nordväst och sydväst finns hagmark och igenväx
ande åkermark.

Vid specialinventeringen registrerades två ny
upptäckta fasta fomlämningar, RAÄ 336:1-2, två 
älvkvarnsförekomster med 13 respektive 1 älvkvarn
ar. Ytterligare fem osäkra fomlämningar registrera
des och är införda som bevakningsobjekt i händelse 
av exploatering. Dessa utgörs av flera osäkra bo
platslämningar, områden med röjningar samt senti
da odling: RAÄ 336:3, en älvkvamsförekomst med 
två älvkvarnar i löshäll; RAÄ 337:1 terrassering, 
som begränsas av terrasskanter åt två håll och med 
partier av röjda ytor; RAÄ 337:2, område med röj
ningar, ca 50 x 59 m stort; RAÄ 338, stensträngs- 
liknande stenansamling med intilliggande, möjlig 
röjd plan yta samt RAÄ 339, område med skarp- 
kantad och lätt skörbränd(?) sten, ca 50 x 20 m stort, 
i åkermark i lätt nordsluttning.

De registrerade objekten indikerar sannolikt före
komsten av större boplatslämningar främst i nord
väst och i sydost av föreslaget övningsfält.

Fynd: - 
Datering: -

Västerås, kv Helge 3 och 4, förnlämning 232
RAÄ, UV Mitt 
Ylva Roslund

En arkeologisk förundersökning utfördes på grund 
av planerat byggande av bibliotekshus. Kvarteret 
ligger i den nordöstra delen av stadskärnan med läm

ningar skyddade enligt kulturminneslagen. Till stör
sta delen har de nu rivna husen varit källarförsedda 
varför endast småpartier kunde förmodas vara orör
da av sentida störningar.

Endast en provgrop upptogs, vilken visade att om
rådet aldrig varit bebyggt före de senast rivna bygg
naderna.

Under de ca 0,30 m tjocka raseringsmassoma av 
tegel och bruk framkom ett 1,50 m tjockt homogent 
sankmarkslager bestående av gråbrun infiltrerad 
lera med enstaka djurben, tegelflis och småsten. Där
under framkom den sterila blågrå leran.

Inga ur antikvarisk synpunkt intressanta läm
ningar framkom, däremot visade sankmarkslagret att 
området varit mycket vattensjukt ända in i våra da
gar.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, efter 1850.

Västerås, kv Linnea 6, 7 samt Skomakargatan, 
förnlämning 232
RAÄ, UV Mitt
Bent Syse, Svante Forenius

Med anledning av utvidgade exploateringsplaner 
inom fastigheten utfördes en arkeologisk förunder
sökning. Med vid undersökningen var också en 
geoteknisk firma representerad av Ronald Karlsson, 
Alfred Orrje AB.

För att minimera ingreppen inom undersöknings
området upptogs sju borrhål med skruvborr, som 
komplement till en tidigare utförd förundersökning 
(rapport 1985-12-11).

Resultaten från borrproverna visade att ca 1 m 
tjocka kulturlager kvarligger under de för exploate
ring aktuella delarna av Skomakargatan. Inom kvar
tersmark finns lager av liknande mäktighet, som 
dock ökar i tjocklek österut.

Några daterande fynd tillvaratogs ej. Dateringen 
från den tidigare arkeologiska undersökningen inom 
kvarterets östra del visade på lämningar från 1000- 
tal fram till och med 1300-tal.

Fynd:-
Datering:-

Västerås, S:t Ilians församling, Ringduveskogen, 
vid fornlämningarna 108 och 110
RAÄ, UV Mitt
Asa Svedberg, Karlis Graufelds

Inför planerad nybebyggelse i Ringduveskogen i 
nordvästra delen av Västerås tätort har en särskild ar
keologisk utredning utförts. Den planerade totala ex- 
ploateringsytan uppgår till ca 40 000 m2. En fosfat
kartering, som gjordes inom hela området, visade 
förhöjda fosfatvärden i anslutning till RAÄ 110, en 
skärvstenshög, och RAÄ 108, ett höggravfält med
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en stensträng, vilka ligger omedelbart utanför plan
områdets norra del. Spridda fosfatförhöjningar finns 
i områdets mellersta del. Höga fosfatvärden i södra 
delen av området har bedömts bero på flera sentida 
markingrepp.

Inför en planerad dagcentral och väg med vänd
plats, i planområdets norra del, gjordes en provunder
sökning inom en 5 500 mI 2 stor yta. Detta område ut
görs av flack lermark avdelat genom en fjärrvärme
ledning med intilliggande väg i riktning norr-söder.

Inom det mer öppna, östra delområdet finns tyd
liga förhistoriska boplatsindikationer inom en ca 
1100 m2 stor yta, som väl ansluter till skärvstens- 
högen (RAÄ 110). Ca 700 m2 skulle beröras av en 
planerad parkerings-/vändplats. Denna har efter 
provundersökningen flyttats. Förutom kulturlager 
med skörbränd sten förekommer stolphål och mörk- 
färgningar. Flera små bitar lerklining med primav
tryck och bränd lera tillvaratogs.

Enligt detaljplanen är den planerade dagcentralen 
placerad ca 25 m sydost om gravfältet (RAÄ 108), 
inom det västra, mycket tätt skogbevuxna del
området. Här har också tydlig fomlämningsföre- 
komst framkommit efter partiell skogsavverkning 
och provundersökning. Skörbränd sten kring block 
förekommer i ett fall, vidare del av en trolig hus
ränna, en härd, stolphålsrader samt odistinkta gropar 
och mörkfärgningar. Ett ca 0,1-0,2 m tjockt lager 
kulturmylla med spridd förekomst av skörbränd 
sten konstaterades ligga ovanpå sotflammig lera. 
Boplatsindikerande yta i västra delområdet uppgår 
efter provundersökningen till ca 800 m2. Det prov- 
undersökta västra delområdet kommer troligen att 
beröras av exploatering.

Fynd: -
Datering: Yngre bronsålder-vikingatid.

Västerås, Stadsparken
Västmanlands läns museum 
Robert Sjöö

I samband med ledningsdragningar, för anläggande 
av fontän i Stadsparken intill Svartån i Västerås, ge
nomfördes markarbeten under antikvarisk kontroll. 
Ytan för fontänens fundament omfattade ca 80 m2 
varefter tillkom ca 30 m schakt för vattenledningar 
jämte ny brunn. Området var kraftigt stört men inom 
ett drygt 3 m långt parti i ett öst-västligt schakt fram
kom upp till 0,7 m tjocka kulturlager.

Sju lager och fyra nivåer eller nyttjandeskeden 
kunde uttydas. Bebyggelserester, i form av sten
samlingar och tegel, fanns endast i det översta skik
tet, som utifrån keramikfynd daterades till 
1600-1700-talen. Därunder fanns ett lager, som 
tunnade ut åt öster (mot ån), innehållande saltglase- 
rat stengods och tunt yngre svartgods, 1400-1500- 
talen. Under det sträckte sig ett svart, fett lager av 
mjäla från väster, vilket tunnade ut och upphörde 
mitt i profilen och gav fynd av äldre svartgods och

Cl-gods, 1200-1400-talen. Det understa lagret be
stod av omrörd lera med obrända djurben och ett 
spetsigt jämföremål och har utgjort plöjlager eller 
åbotten. De uttunnande lagren mot ån kan tolkas 
som en anpassning till en äldre strandlinje.

Kulturlagren som sträckte sig vidare åt norr och 
söder lämnades orörda och föranledde att fontänen 
flyttades 5 m åt öster.

Fynd: Glaserad och oglaserad keramik, skaft till krit
pipa.
Datering: 1200-1700-talen.

Ångermanland

Arnäs sn, Arnäsbacken, fornlämning 2
Umeå universitet, arkeologiska institutionen 
Anna-Karin Lindqvist, Per H Ramqvist

Pågående undersökning av bebyggelselämningar 
från yngre järnålder och medeltid. Lokalen, som vid 
undersökningens början 1987 var registrerad som en 
gravgrupp bestående av tre gravhögar (Sveriges 
nordligaste gravhögssamling tillsammans med de 
tretton på Amäs, RAÄ 1, och den enstaka högen 
RAÄ 3), visade sig i stället för de tre gravhögarna 
sammanlagt bestå av tolv i markytan synliga hus
grunder. Husgrunderna är av varierande typ, men 
samtliga har någon form av spisröse eller härd, van
ligen i något av husets höm. Jordvallar av olika stor
lek omgärdar grunderna som i några fall har för
sänkta golvplan. Husgrundernas storlek varierar 
mellan 8x5 och 5 x 5 m. Ett suterränghus (grophus 
i sluttning) nr 12 samt en större grop utgör före un
dersökning synliga grophus.

Fem av de synliga husgrunderna (nr 1,2,5,10 och 
11) har hittills helt eller delvis undersökts. Resulta
ten visar att de synliga husgrunderna omfattar peri
oden ca 1000 e.Kr. De stolpbyggda husen som på
träffats under de synliga omfattar perioden 600-900- 
tal. Övergången från stolpbyggda, treskeppiga, lång
hus till syllburna mindre hus sker alltså senast 
omkring år 1000, sannolikt redan under 900-talet ef
tersom det till ca år 1000 daterade hus nr 5 överlag
rar ett liknande hus (nr 4).

Fynd: Vendeltida krypdjursspänne, tidigvikingatida 
likarmat spänne, enskalig oval spännbuckla, senvi- 
kingatida ringspänne med upprullade ändar, ett åt
tiotal vendel- och vikingatida pärlor med lås
anordningar och liknande i silver och brons, bult- 
låsnycklar, svartglättad keramik, kubooktaedriskt 
viktlod i brons, redskap, verktyg, brända och obrän
da ben, bränd lera m m.
Datering: Fynd och l4C visar på perioden 600-tal till 
1500-tal.
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Björna sn, Gideälven
Länsmuseet i Västernorrland 
Bernt-Ove Wiklund

En fornminnesinventering och översiktlig kultur
miljöinventering utfördes inom område för föresla
gen vattenkraftutbyggnad. Området omfattade ca 8,5 
km2. Utöver anläggningar från historisk tid, påträf
fades även en stenåldersboplats och en osäker 
fångstgrop.

Fynd: - 
Datering: -

Björna sn, Kyrkplatsen 2:1, Björna kyrka
Länsmuseet i Västernorrland 
Ritha Jonsson

En antikvarisk kontroll utfördes i samband med VA- 
schaktningar på kyrkogården. Inget av antikvariskt 
värde påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Boteå sn, Västerhällan 1:4, Boteå kyrka
Länsmuseet i Västernorrland 
Ritha Jonsson, Anders Wallander

En antikvarisk kontroll utfördes i samband med VA- 
schaktningar på kyrkogården. I schakten framkom 
spridda skelettdelar av människa från omkringlig
gande gravar. I övrigt påträffades inget av antikva
riskt värde.

Fynd: Ben.
Datering: -

Härnösand, kv Vändkretsen 7, fornlämning 17
Länsmuseet i Västernorrland 
Ritha Jonsson

En antikvarisk kontroll genomfördes i samband 
med nybyggnation av bostadshus. Området gränsar 
till ett mindre gravfält från järnåldern men vid kon
trollen framkom inget av antikvariskt värde.

Fynd: - 
Datering: -

Nordingrå sn, Norrfällsviken
Länsmuseet i Västernorrland 
Leif Grundberg

Med anledning av planerad golfbana gjordes en ar
keologisk utredning. Tre nyupptäckta gravar samt 
femton mindre anläggningar, bland annat rösen, do

kumenterades. Vissa delar av planerna för golfbanan 
fick justeras för att inte påverka de nyregistrerade 
fomlämningama, men i övrigt fanns inget att erinra 
mot anläggningen.

Fynd: - 
Datering: -

Nätra sn, N Amynnet, fornlämning 282a
Länsmuseet i Västernorrland 
Anna-Karin Lindqvist

En provundersökning, av område med skörbränd 
sten, utfördes intill grustag.

Fynd: Skörbränd sten, asbestgods.
Datering: Förromersk järnålder.

Nätra sn, Amynnet, fornlämning 282 a-b
Umeå universitet, arkeologiska institutionen 
Anna-Karin Lindqvist

En lokalisering, och en mindre provundersökning, 
av boplatser utfördes vid ett sandtag i Åmynnet, be
läget ca 17-25 m.ö.h. Två boplatser lokaliserades, 
varav den ena (RAÄ 282 a) är belägen ca 25 m.ö.h. 
medan den andra (RAÄ 282 b) är belägen något läg
re, ca 17-20 m.ö.h. Rikligt med boplatsindikerande 
företeelser framkom.

Fynd: Asbestmagrad keramik, kvarts- och kvartsit- 
avslag, skörbränd sten.
Datering: Enligt landhöjningskurvan för området 
kan fornlämning 282 a inte vara äldre än ca 500 f.Kr. 
och 282 b inte äldre än Kristi födelse.

Själevad sn, Gene fornlämning 59
Umeå universitet, arkeologiska institutionen 
Anna-Karin Lindqvist

I samband med undersökningen av den äldre jäm- 
åldersgården i Gene (undersökt av Umeå universitet 
1977) påträffades ca 150 m nordväst om denna en bo
plats av helt annan karaktär. Boplatsen är belägen 25 
m.ö.h., på sandig mark och på en av de många strand
vallarna som finns på Genesmon. Där påträffades in
ledningsvis smärre koncentrationer av skörbränd 
sten, tre stenlagda härdar, en kokgrop samt några 
mindre anläggningar. Runt de tre härdarna fanns hårt 
tilltrampade ytor bildande mnda eller ovala former - 
sannolikt spåren av de bostäder i vilkas mitt härdar
na legat. En stor mängd asbestmagrad och delvis or- 
nerad keramik, föremål av kvarts, kvartsit och flinta, 
jämfragment samt förkolnade frön av sädesslaget 
kom framkom. De brända benen visar främst på fisk.

Boplatsen representerar sannolikt föregångaren 
till den stora jämåldersgården i Gene, som etablera
des ca 100 e.Kr.
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Fynd: Asbestmagrad keramik, kvarts, kvartsit och 
flinta, jämfragment, kom, brända och obrända ben, 
skörbränd sten.
Datering: Landhöjning och 14C-dateringar säker
ställer dateringen till 300-talet f.Kr.

Torsåkers sn, Hov 1:1, fornlämningarna 17 och 83
Länsmuseet i Västernorrland (forskningsprojektet 
” Styresholm”)
Anders Wallander

Inom ramen för en årligen återkommande samver
kanskurs i arkeologi, på Hola folkhögskola, under
söktes en medeltida fogdeborg (RAÄ 17). Resterna 
av två nedbrända timmerhus dokumenterades. Vi
dare undersöktes koret till Torsåkers medeltida kyr
ka (RAÄ 83), varvid gmndmurama till ett äldre rak
slutet kor med sidoaltare påträffades och dokumen
terades.

Fynd: Stengodsskärvor, sölja m.m. (RAÄ 17). Pen
ningar, mynt, beslag, kistdetaljer, textilier, ben (RAÄ 
83).
Datering: Slutet av 1300-talet, början av 1400-talet 
(RAÄ 17). 1100-1200-tal-1600-1700-tal (RAÄ 
83).

Öland

Högsrums sn, Högsrum 20:1
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

För att undersöka om en planerad grustäkt på fas
tigheten skulle beröra fast fomlämning utfördes en 
arkeologisk utredning. Med grävmaskin grävdes ett 
ca 150 m långt sökschakt. Dessutom grävdes ett par 
mindre sökgropar. Inga spår efter äldre tiders verk
samhet påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Köpings sn, Lundegård 2:1, fornlämning 95
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

En förundersökning utfördes i samband med schakt- 
ning för telestation. Det berörda området ligger ca 50 
m norr om RAÄ 95 och i linje med det stråk av gra
var och gravfält, som löper norrut från Köpingsvik, 
ca 500 m från stranden. Det fanns alltså möjlighet att 
påträffa övertorvade eller överodlade gravar.

Den ca 12 x 15 m stora ytan avtorvades i samband

med att rötter efter ekar, som vuxit på platsen, drogs 
upp.

Inga fornlämningar påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Köpings sn, Solberga 1:25
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

En antikvarisk (efter-) kontroll utfördes vid schakt- 
ning för KC-central i område med lösfynd från sten
åldern. Inga spår efter forntida aktiviteter fanns 
inom den schaktade ytan.

Fynd: - 
Datering: -

Köpings sn, Solberga 1:31 m.fl.-Köpingevägen, 
fornlämningarna 215,216
Kalmar läns museum 
Jim Rudolfsson

En antikvarisk kontroll utfördes vid schaktning och 
nedläggning av telekabel i Köpingsvik. Det ca 0,6 m 
djupa och 0,4—0,5 m breda schaktet grävdes med 
maskin, utmed banvallen efter Ölands järnväg, längs 
den nyanlagda gång- och cykelvägens norra sida. 
Schaktet drogs i påförda massor, huvudsakligen be
stående av myllblandat klappergrus. Den enda 
sträcka som berörde orörda lager var i jämnhöjd med 
Solberga 3:6 och fram till Solberga 14:1, varefter 
fyllning tog vid. På Solberga 14:1, där flera resta grå
stenar finns, har troligen kulturlager genombrutits 
när järnvägen anlades 1905. Lagerföljden i schaktet 
var följande: asfalt, därunder 30 cm sandblandat 
grus/fyllning, ursprungligt marklager med myll
blandat klappergrus (avlagrat i en strandvall) 20 cm 
tjockt, varunder den sterila strandvallen med sitt 
klappergrus vidtog. Inga konstruktioner kunde iakt
tas. Matjordslagret var sotigt och fett.

Vid de två runda stensättningama strax söder om 
Solberga 14:2 fanns endast fyllnadsmaterial i ban
vallen. Enligt en gammal köpingsbo togs grus till 
banvallen strax söder och sydväst om Tingsflisa.

Fynd: -
Datering: Vikingatid och tidig medeltid.

Köpings sn, Solberga 2:16, fornlämning 216
Kalmar läns museum 
Jim Rudolfsson

En förundersökning utfördes i samband med led
ningsdragning genom en trädgård. Det endast 20 cm 
breda och 40 cm djupa schaktet drogs i en vid båge 
i tomtens södra del från ett garage och fram till mit
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ten av tomtgränsen mot Solberga 2:19. Matjords- 
/kulturlagret var mycket mörkt och sotigt, med nå
got klappergrus (inga stenar större än 10 cm). Inga 
fynd eller ben kunde iakttas. Kulturlagret gick lika 
djupt ned som schaktet. I norr nåddes dock inte kul
turlagrets botten. Utefter gränsen mot Solberga 16:1 
var lagret som tunnast, ca 35 cm, därunder vidtog 
steril gulgrå sand i stället för, som väntat, klapper
grus. Schaktavsnittet i Jätten Tings gata grävdes när 
det var tjäle och blev därför närmare 50 cm brett. 
Här var all lagerföljd spolierad på grund av äldre 
nedgrävningar.

Fynd: - 
Datering: -

Köpings sn, Solberga 3:5, fornlämning 216
Kalmar läns museum 
Eeva Rajala

Vid nedgravning av telekabel genomfördes en för
undersökning i form av schaktningsövervakning. I 
det 60 m långa, 0,25-0,5 m breda och 0,25-0,5 m 
djupa schaktet påträffades ett brandlager på en 
sträcka av 6 m längst i söder. Lagret var 0,2 m tjockt, 
låg 0,15 m under markytan och omedelbart över ste
ril botten.

Norr om detta bestod de genomgrävda massorna 
av ett svart, sandigt, troligen omrört, kulturlager. Här 
påträffades en del ben och bränd lerklining, som ej 
tillvaratogs.

Fynd: -
Datering: Vikingatid, (tidig medeltid?)

Köpings sn, Solberga 4:11, fornlämning 216
Kalmar läns museum 
Jim Rudolf sson

En förundersökning, i form av schaktningsövervak
ning, utfördes i samband med uppsättande av fyra te- 
lestolpar samt grävning för ett flaggstångsfundament 
i ett område med vikingatida och tidigmedeltida kul
turlager.

I det sydligaste schaktet - för en telestolpe - hit
tades ett ca 0,2 m tjockt, sotfärgat kulturlager. I de 
övriga telestolpsschakten syntes endast fyllnads
massor och steril sand.

Ett tiotal meter norr om väg 136 grävdes schaktet 
för flaggstångsfundamentet. I det 0,5 x 1,5 m stora 
schaktet påträffades en sammanhängande stenlägg
ning, vilken bestod av ca 0,25-0,40 m stora kalk- 
stenshällar. Under och mellan hällarna syntes ett 0,3 
m tjockt sotfärgat kulturlager, vilket innehöll en 
slaggklump samt några djurben. Stenkonstruktionen 
kan möjligen vara delar av en grav eftersom det, ca 
10 m åt nordväst, finns en stensättning markerad på 
C G Hilferlings karta från 1796.

Fynd: Slaggklump, djurben.
Datering: Vikingatid och tidig medeltid.

Köpings sn, Solberga 19:2 m.fl.
Kalmar läns museum 
Mikael Nilsson

En arkeologisk utredning föranleddes av ett plane
rat bostadsområde med ett tjugotal hus. En jämål- 
dersgrav har 1975-76 grävts ut i nära anslutning till 
den nu berörda fastigheten. Efter inventering av om
rådet upptogs sju sökschakt, med en sammanlagd 
längd av 390 m i före detta åkermark. Vid schakt- 
ningen noterades endast steril sand och påförda 
massor i form av sten och sentida avskräde.

Fynd: - 
Datering: -

Köpings sn, Solbergatäkten, fornlämning 216
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

En arkeologisk förundersökning utfördes efter det att 
schaktning för VA gjorts i samband med tillbyggnad 
av en kiosk. Då schaktet låg under golvbjälkama i den 
redan uppförda tillbyggnaden fick undersökningen 
begränsas till dokumentation av lagerföljd och -djup.

Schaktet var 68 cm djupt. I botten fanns ett 30 cm 
tjockt kulturlager (humös sand), därpå 7 cm flyg
sand, 10 cm kulturlager (humös sand) och de sista 21 
cm utgjordes av sentida massor.

Inga fynd påträffades men då kulturjordens ka
raktär var snarlik den på andra delar av den vikinga
tida handelsplatsen är det utan tvivel lämningar av 
denna som nu undersökts.

Fynd: -
Datering: Vikingatid-tidig medeltid.

Köpings sn, Tings Ene 1:14, fornlämning 216
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

Vid markplanering och dränering på två tomter 
inom fastigheten utfördes en förundersökning för att 
fastställa om rester av den vikingatida handelsplat
sen, eller dess hamn. skulle beröras av ingreppen. 
Tomterna ligger 20-200 m från dagens strand.

Inom den västra tomten, där schakten var 0,2-0,4 
m djupa, påträffades endast ren sand. Provgropama på 
den östra tomten grävdes till ett djup av ca 1 m. Här 
fanns ren sand, varvad med 5-20 cm tjocka torvlager.

Resultaten föranledde ingen ytterligare antikva
risk åtgärd.

Fynd: - 
Datering: -
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Lots sn, Valsnäs 13:1, fornlämning 29
Kalmar läns museum 
H Schulze

En provundersökning utfördes med avsikten att ut
röna huruvida något kulturlager funnits i fomborgen 
(RAÄ 29); om den sydvästra biten varit odlad; om 
något kulturlager finns kvar eller om detta förstörts 
av århundradens plöjning.

I den sydvästra, oplöjda delen av borgen upptogs 
ett 3 x 1 m stort schakt, ett par meter från ingången 
räknat och i rät vinkel från den i sen tid påbyggda 
borgmuren. Schaktet grävdes ner till steril nivå. Di
rekt under grästorven fanns ett ca 0,3 m tjockt lager 
tätt packad sten i varierande storlek - troligen ett ra
seringslager från borgmuren. Därunder fanns ett ca 
0,15m tjockt, relativt mörkt sandblandat myllager - 
kulturlager - som innehöll en stor mängd obrända 
ben (bl.a. häst), enstaka brända ben, kolflagor samt 
föremålsfynd. Under kulturlagret fanns sterilt kalk
stensgrus.

Fyra små provgropar upptogs i mitten och i den 
norra halvan av borgen. Dessa visade endast mylla 
och därunder morän.

Man har alltså vistats i borgen under så pass lång 
tid att ett kulturlager hunnit bildas. Den sydvästra, 
orörda delen av borgen har aldrig plöjts och bör där
för vara den del som kan visa hur borgens inre kon
struktioner varit utförda.

Kulturlagerrester finns förmodligen även kvar 
under det pålagda skalet innanför och utanför mu
rarna samt under den körväg som i lång tid gått tvärs 
igenom borgen. På den yta som har plöjts finns san
nolikt inget kulturlager kvar.

Fynd: Obrända ben (bl.a. häst), enstaka brända ben, 
kolflagor samt ett litet oregelbundet bronsbeslag och 
en maisten (eller städ?).
Datering: Folkvandringstid(?)

Smedby sn, Stora Smedby 4:2, fornlämning 79
Kalmar läns museum 
Mikael Nilsson

En förundersökning utfördes med anledning av att 
tre ledningsstolpar skulle sättas om alldeles intill en 
stenåldersboplats.

Inga fynd eller anläggningar framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Vickleby sn, Frö 1:24,1:25,2:23, fornlämning 35
Kalmar läns museum 
Torbjörn Sjögren

För att inte skada någon fornlämning utfördes arbe
tet med att byta stag till befintlig kraftledning under 
antikvarisk kontroll. Strax intill det befintliga staget

togs ett hål upp, varvid ett sotlager med skörbränd 
sten påträffades. Hålet lades igen utan att sotlagret 
skadats, och ett nytt togs upp ca 1,5 m åt nordväst. 
Inga anläggningar påträffades.

Fynd:- 
Datering: -

Östergötland

Askeby sn, Nybble 1:5, intill fornlämningarna 178, 
218
RAÄ, UV Mitt 
Mats Larsson

En förundersökning av avstyckad tomtmark utfördes 
med anledning av planerad nybyggnation. Området 
utgörs till en del av ängsmark och till en del av åker
mark. I anslutning till exploateringsområdet finns re
gistrerade fornlämningar (RAÄ 178,218, stensträng 
och gravfält). Sex ca 1,8 m breda schakt grävdes 
med maskin i området. Marken utgörs till övervä
gande del av lera med inslag av morän. I ett mindre 
område (schakt 6) utgjordes markunderlaget av 
sand.

Några indikationer på förhistorisk verksamhet 
kunde inte noteras inom det undersökta området. 
Boplatslämningar kan dock finnas inom ett område 
i nordväst samt inom ett område på andra sidan vä
gen mellan Askeby och Nybble (sydost) samt i an
slutning till gravfältet och stensträngen i söder. To
pografi och jordmån indikerar detta.

Fynd: -
Datering: Odaterat.

Borgs och Löts snr, Herrebro 6303, fornlämning 
51
RAÄ, UV Mitt 
Karin Lindeblad

En undersökning utfördes med anledning av E4:ans 
nya sträckning mellan Lövstad och Norrköping och 
var en fortsättning på 1988 års undersökning.

Ett kulturlager i kanten av ett numera utdikat kärr 
samt fyra anläggningar i anslutning till detta under
söktes.

De daterbara fynd som påträffades i kulturlagret 
härrör från yngre järnåldern.

Fynd: Blå pärlor, keramik, järnföremål och en stor 
mängd djurben.
Datering: Järnålder.
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Borgs och Lots snr, Herrebro 6303, fornlämning 51
RAÄ, UV Mitt 
Ragnhild Fernholm

Med anledning av E4:ans planerade sträckning mel
lan Lövstad och Norrköping berördes delar av en häll- 
ristningslokal (RAA 51). Fomlämningen utgjordes ti
digare av 7 registrerade ristningsytor, men vid en in
ventering 1988 konstaterades 23 ristningsytor med 
sammanlagt 163 figurer. Av dessa berördes nu 5 rist
ningsytor (yta 1-4 samt 21), medan de övriga kvar- 
ligger. De berörda ristningarna består huvudsakligen 
av skålgropar, fotsulor samt några skepp och obe
stämbara figurer. En del av dessa är mycket dåligt be
varade. Ristningarna spjälkades loss av två stenhug
gare. Berget var mycket svårbearbetat och innehöll ett 
flertal sprickbildningar, varför en del ristningar ej gick 
att tillvarata. De bortspjälkade ristningarna flyttades 
till stadsmuseet i Norrköping för bevarande. Arbetet 
dokumenterades av UV genom filmning, fotografe
ring och beskrivning. Några gipsavgjutningar gjordes. 
Följande ristningar kunde tillvaratas: Yta 1: Sju skål
gropar, 2 fotsulor. Yta 2: Elva skålgropar, två fotsu
lor. Yta 3: Ett skepp. Yta 4: En gipsfigur.

Fynd: -
Datering: Bronsålder.

Borgs och Löts snr, Holmtorpet-Viudden stg 6576 
och 6726 i Norrköping, fornlämning 238
RAlÄ, UV Mitt 
Bengt Elfstrand

En antikvarisk kontroll utfördes då stolpar och stag 
för en ny elledning skulle placeras vid ett registrerat 
gravfält. En stensättning som ej registrerats tidigare 
ligger där ett stag skulle förankras. Staget flyttades 
utanför gravkanten. En annan stolpe placerades 
strax öster om gravfältet där inget anmärkningsvärt 
observerades.

Fynd: -
Datering: Romersk järnålder-vikingatid.

Borgs och Löts snr, Klinga, stg 6352, fornlämning 
210
RAÄ, UV Mitt
Ulf Stålbom, Anders Kaliff

Med anledning av motorvägsbygget (E4), mellan 
Norsholm och Norrköping, undersöktes RAÄ 210. 
Fomlämningen som låg på en höjdrygg norr om 
Klinga gård var registrerad som två runda stensätt- 
ningar i krönläge. Dessa var uppbyggda med grova 
block i kantkedja och fyllning.

Vid undersökning visade sig området innehålla ett 
gravfält med sammanlagt ca 80 gravar samt rester 
efter ett boplatsområde med stolphål, gropar och 
härdar. Totalt registrerades ca 300 anläggningar.

Gravfältet täckte en stor del av höjdryggens krön
läge och fortsätter sannolikt utanför vägsträckningen 
mot sydväst. 23 nya stensättningar påträffades, var
av 16 runda med flack profil och fyllning av skärv
sten (4 med mittröse), 5 klumpstensgravar samt ett 
fyrtiotal flatmarksgravar. Bland flatmarksgravama 
var brandgropar och umebrandgropar de vanligast 
förekommande typerna.

Boplatsområdet påträffades i områdets sydvästra 
del och fortsätter utanför vägområdet. Här framkom 
kraftiga stenskodda stolphål, härdar och gropar samt 
fynd av keramik och slaggad lera. Inom boplatsom
rådet påträffades även flatmarksgravar.

I undersökningsområdets norra del framkom ett 
tjugotal härdar. Vissa av härdarna låg på en röjd yta. 
Här påträffades också en yta med stenläggning.

I åkermarken ca 200 m sydväst om RAÄ 210 del- 
undersöktes ett boplatsområde, varvid ett femtiotal 
anläggningar registrerades. Dessa utgjordes av kul- 
turlagerrester, stolphål och härdar samt ett kok- 
gropsområde. Boplatsen slutundersöks under 1990.

Fynd: Gravfält: knackstenar, brända ben, föremål av 
jäm och brons, bl.a. krumknivar, sköldbuckla, fibu- 
lor, dräktnål, armring, pryl. Boplats på gravfält: ke
ramik, skifferbryne, bränd lera, lerslagg. Delunder- 
sökt boplats: knackstenar, bränd lera, keramik. 
Datering: Gravfält: romersk järnålder. Boplats på 
gravfält: äldre järnålder. Delundersökt boplats: järn
ålder.

Borgs och Löts snr, Klinga-Resebro golfbana
RAÄ, UV Mitt 
Mats Larsson

En fosfatkartering och en special inventering utför
des som led i en arkeologisk utredning. Anledning
en var planerad utbyggnad av Klinga golfbana. 
Inom området är ett betydande antal fomlämningar 
kända (gravfält, stensträngar, boplatslämningar samt 
en fomborg). På grundval av de planerade banornas 
placering gjordes den bedömningen att specifika de
lar borde fosfatkarteras och specialinventeras.

Inom området för bana 6 var fosfatvärdena låga. 
En viss antydan till förhöjning fanns i nordväst, i an
slutning till en fomborg (RAÄ 219).

De norra delarna av banorna 9-10 uppvisade 
mycket låga värden. Inom området för fyndplats för 
flinta/kvarts, och i anslutning till boplatslager (RAÄ 
168), fanns kraftigt förhöjda värden. Normala vär
den över 100°. Längs sydsluttningen mot järnvägs
banken höga värden.

Inom området för banorna 11 och 14 fanns för
höjda fosfatvärden endast inom bana 11, med värden 
upp till 160°. Området var begränsat till en yta sö
der om RAÄ 130 och 170 (gravfält).

Inom området för bana 17 fanns inga förhöjda fos
fatvärden. I anslutning till RAÄ 202 fanns dock ett 
mindre område med förhöjda värden norr om grav- 
faltet.
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Sammanfattningsvis kan sägas att indikationer på 
förhistorisk verksamhet föreligger inom banorna 10 
och 11. Den registrerade boplatsen (RAÄ 168) 
framträder tydligt i fosfatvärdena. Specialinvente
ringen gav till resultat ett betydande antal nya forn- 
lämningar. Huvudsakligen gravar och stensträngar.

Av intresse i detta sammanhang är de fomläm- 
ningar som påträffades i anslutning till banorna 9 
och 17. Bana 9 berör en stensträng (RAÄ 258) och 
bana 17 berör RAÄ 202 och 171, inom vilka nya 
gravar påträffats, samt RAÄ 172 som är ett sten- 
strängssystem. I anslutning till detta har ett lämpligt 
boplatsområde markerats.

Fynd: - 
Datering: -

Borgs och Löts snr, Klinga-Resebro golfbana, 
fornlämningarna 167,170,172, 258 m.fl.
RAÄ, UV Mitt 
Bengt Elf strand

I samband med ny golfbaneanläggning vid Klinga- 
Resebro provundersöktes sju fornlämningslägen. 
Provundersökningen berörde banorna 2,8,9,10,11, 
16 och 17 och utfördes på grund av förhöjda fosfat
värden, samt närheten till kända fomlämningar.

Sökschakt drogs vid följande ställen:
Omedelbart väster om RAÄ 258, en stensträng. 

Inget av antikvariskt intresse framkom i schaktet.
Inom ett område med glest förekommande skärv- 

sten, ca 100 m norr om RAÄ 219. Inga konstruktio
ner fanns under plöjskiktet.

I en bergsskreva på krönet av en liten bergstunga, 
ca 150 m väster om RAÄ 259 vid bana 9, ligger en 
trolig stensättning, 3 m i diameter. Under plöjskik
tet i åkern söderut finns en stensatt kant intill en nu 
bortodlad väg som markerats på storskifteskartan 
från 1815.

Ett provschakt drogs i åkern omedelbart öster om 
RAÄ 167 (en trolig boplats) i anslutning till höga 
fosfatvärden vid bana 10. I åkerytan registrerades 
enstaka skärvstenar, några flintavslag och ett antal 
kvartsavslag. I provschakten kom 0,8 m tjocka, 
svarta och gråa plöjskiktslager från Resebro bytomts 
åkersystem. 1 lagren ökade mängden bränd lera och 
skärvsten järns med 40-metershöjdkurvan, vilket 
kan vara östra gränsen för en eventuell äldre boplats 
(RAÄ 167). Denna är ej avgränsad mot väster.

I en sydsluttande sandbacke strax söder om RAÄ 
170 (delar av Resebro bytomt) vid bana 11, drogs ett 
schakt genom ett markparti med höga fosfatvärden, 
troligen efter byns åkersystem. Plöjskikten ökade i 
tjocklek mot norr där lagren var över 1,5 m tjocka. I 
botten på detta lager kom förhistoriska krukskärvor.

Ca 100 m väster om RAÄ 167, vid bana 16, kun
de förhöjda fosfatvärden konstateras på en morän- 
höjdrygg i åkern mellan bebyggelsen i öster och en 
åkerholme i väster. I sydvästra kanten på höjdryggen 
framkom 2 härdar och förhistorisk keramik. Denna

boplats är ej avgränsad mot norr och öster. Möjligen 
kan den tillhöra boplatskomplexet med RAÄ 167, 
172 och 202.

Ca 40 m nordväst om stensträngen 172, vid bana 
17, drogs ett sökschakt. Inga förhistoriska lämning
ar kunde iakttagas i schaktet. På ett impediment strax 
öster om bana 17 finns ett område med förhöjda fos
fatvärden.

Fynd: -
Datering: Öster om RAÄ 167 - möjligen stenålder. 
Vid RAÄ 167 (väster om), 172, 258, 259 - äldre 
järnålder. Söder om RAÄ 170 - vikingatid-medel
tid.

Borgs och Löts snr, Klockaretorpet 6717 (Moa 
Martinssons gata), invid fornlämningarna 41,153, 
155
RAÄ, UV Mitt 
Gisela Ängeby

En förundersökning genomfördes med anledning av 
planerad avfartsväg och förlängning av befintlig väg 
i anslutning till nya E4:ans motorvägssträckning 
Lövstad-N orrköping.

Vägområdena passerar kända registrerade häll- 
ristningslokaler (RAÄ 41, 153 och 155) och be
dömdes därför som intressanta ur boplatssynpunkt. 
En hällristningslokal (RAÄ 182) berörs dock direkt 
av den planerade förlängningen, som lämpligen bör 
flyttas till ett ur antikvarisk synpunkt sett mindre 
känsligt område.

Totalt grävdes 30 schakt med en sammanlagd 
längd av 384 m. Bredden växlade mellan 1,5 och 3 
m. Några fynd eller andra spår efter förhistoriska ak
tiviteter kunde inte påvisas. Schakten bestod hu
vudsakligen av lerig matjord ned till steril, tung lera. 
Ett par stenfyllda gropar med djurtänder tolkades 
som recenta. I syfte att upptäcka ytterligare hällrist
ningar genomsöktes två busk- och trädbevuxna im
pediment, dock utan resultat.

Fynd: - 
Datering: -

Borgs och Löts snr, Lövstad 6612
RAÄ, UV Mitt 
Gisela Ängeby

En slutundersökning utfördes med anledning av 
ombyggnad av E4:an till motorväg sträckan Löv- 
stad-Norrköping.

Vid förundersökningen iakttogs mörkfärgningar 
tolkade som boplatslämningar utmed en nord-syd
lig svag höjdsträckning. Vid undersökningen kunde 
emellertid inte några ytterligare lämningar påvisas. 
I de upp till 10 m breda schakten noterades endast 
lera med naturliga färgskiftningar och recenta drä
neringsdiken.
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Fynd: -
Datering: -

Borgs och Löts snr, Skälv 6717, fornlämningarna 
99,186
RAÄ, UV Mitt
Karin Lindeblad, Leif Karlenby

En undersökning utfördes med anledning av E4:ans 
nya sträckning mellan Norsholm och Norrköping. 
Det aktuella området berörde två registrerade fom- 
lämningar, en stensättning (RAÄ 99), och Högby 
gamla tomt (RAÄ 186). Det äldsta skriftliga beläg
get för Högby är från 1398. Byn lades ner i samband 
med laga skiftet 1864.

Av den medeltida byn påträffades inga lämning
ar vid undersökningen. Däremot framkom det ca 
500 förhistoriska och efterreformatoriska anlägg
ningar i och i anslutning till det på en karta från 1821 
utmärkta byläget. Anläggningarna utgjordes bl.a. av 
stolphål, härdar, kokgropar, syllstensrader och en 
brunn. Bland stolphålen gick åtminstone två långhus 
att urskilja. Båda husen var ca 17x 6,5 m stora med 
två rader av takbärande stolppar. Dessutom påträf
fades ett grophus.

RAÄ 99 visade sig efter avtorvning vara ett spis- 
röse i tegel.

Tämligen få fynd framkom vid undersökningen.

Fynd: Förhistoriska skedet: keramik, ben och bränd 
lera. Yngsta skedet: yngre rödgods, porslin och 
glas.
Datering: Den förhistoriska boplatsen: järnålder.

Borgs och Löts snr, Skälv 6717 och Borgs säteri 
6702, invid fornlämning 16,17, 27, 178, 255
RAÅ, UV Mitt Linköping 
Gisela Angeby, Karin Lindeblad

Med anledning av planerad förbifart mellan Skälv 
och Herstaberg, i anslutning till nya E4:ans motor- 
vägssträckning Lövstad-Norrköping, provunder- 
söktes tre delområden inom ramen för en arkeolo
gisk utredning. Område 1 blev även föremål för slut
undersökning.

Trakten kring Norrköping är mycket rik på fom- 
lämningar, i synnerhet hällristningar. Dessa återfinns 
ofta på holmar i det omgivande åkerlandskapet. De 
för vägexploateringen aktuella områdena ligger alla 
i direkt anslutning till sådana fornlämningsmiljöer. 
Ett gravfält samt en hög finns också representerade. 
Platserna bedömdes som intressanta ur boplatslä- 
gessynpunkt.

Delområdena ligger inom en ca 850 m lång pla
nerad avfartssträcka. Vägbredden är närmare 30 m.

Område 1: invid RAÄ 27 (hällristningar och 
hög). Sträckan omfattade ca 300 m. Vid provunder
sökning grävdes 1 024 m löpschakt, 3^4 m breda 
och upp till 0,4 m djupa. Glest inom området på

träffades flera sönderplöjda stensättningar. I två av 
dem kom pärlor tillsammans med brända ben som 
preliminärt ger en datering till järnålderns senare del. 
Före schaktningen fanns inget ovan mark som kun
de antyda gravarnas läge. Förutom gravar, kom en
staka härdar och fläckvis mörk lera med skärvig 
sten, möjligen ett kulturpåverkat lager.

Vid slutundersökningen i område 1 konstaterades 
att gravfältet utgjordes av 20 sönderplöjda stensätt
ningar belägna i lera direkt under plogdjup (0,2-0,45 
m djupt) inom ett 4 750 nr stort område. I vissa fall 
återstod endast enstaka spridda stenar och brända 
ben som indikation på ett gravläge. Trots den höga 
bortodlingsgraden kan man förmoda att den över
vägande gravtypen utgjorts av flacka stensättningar 
(brandgravar), men någon ben- och brandgrop före
kom också. Gravarna låg relativt glest inom den av
banade ytan. Fynd i gravarna, bl.a. pärlor, ger en 
tidsanvisning till övergången äldre-yngre järnålder 
och framåt. Spritt inom området påträffades också 
några härdar och enstaka stolphål.

Område 2: nedanför RAÄ 255 (hällristningslo- 
kal). Sträckan omfattade ca 50 m. Totalt drogs 92 m 
löpschakt, 3 m breda och 0,3-0,5 m djupa. Inget av 
antikvariskt intresse kunde påvisas. Schakten bestod 
genomgående av ljus lera utan kulturpåverkan.

Område 3: invid RAÄ 16, 17 och 178 (hällrist
ningar och ett gravfält). Sträckan omfattade ca 320 
m. Schakten lades i vinkel 20 respektive 35 m från 
vägmitt. Totalt grävdes 696 m löpschakt, 2-4 m bre
da och 0,2-0,6 m djupa. Närmast impedimentet med 
hällristningsytor och ett gravfält (RAÄ 16 och 17), 
kom boplatsindikationer inom en begränsad yta - 
några härdar och gropar med flintavslag, bränd lera, 
kol och någon bit förhistorisk keramik. Anlägg
ningarna ligger i moig lera och morän. Lämningar
na tangerar gränsen för vägens västra ytterkant.

Provschakten i övrigt bestod av lera med naturli
ga färgskiftningar utan tydlig kulturpåverkan.

Fynd: Brända ben, obrända (djur-)ben, pärlor, järn 
(bl.a. nitar), keramik, bränd lera samt kol (område 
1). Flintavslag, bränd lera, keramik (område 3). 
Datering: Romersk järnålder-vikingatid.

Borgs och Löts snr, stg 6363, 6367, fornlämning 
168 m.fl.
RAÄ, UV Mitt 
Mats Larsson

Med anledning av ny sträckning av E4:an mellan 
Lövstad och Norrköping utfördes arkeologiska un
dersökningar inom ett flertal områden kring Borgs 
kyrka.

På höjdsträckningen vid kyrkan undersöktes ett 
ytterområde som tillhört en större boplats från för- 
romersk-äldre romersk järnålder. Inom det aktuella 
området har det tidigare borttagna gravfältet RAÄ 
168 legat. Vid undersökningen framkom anlägg
ningar som tolkades som källare/förvaringsgropar.
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Inga hus framkom, bortsett från, möjligen, ett mind
re uthus. Ett stort keramikmaterial påträffades. Inte 
minst i källarna hittades betydande mängder skärvor.

I området mellan de båda höjdryggama vid Borgs 
kyrka och Eksundsvägen undersöktes större ytor 
med anledning av att ett kulturpåverkat lager kon
staterats vid förundersökningarna 1988. Några fynd 
gjordes inte. Vid borttagandet av det mörka humö- 
sa lagret framkom ej heller några anläggningar.

På höjdryggen vid Eksundsvägen påträffades en 
betydande mängd anläggningar, framför allt stolphål 
men även en smideshärd som daterades till tiden 
kring Kristi födelse. Några säkra hus kunde inte ur
skiljas i det stora myllret av stolphål. Dateringarna 
har en stor spridning: förromersk järnålder till vi
kingatid. I fyndmaterialet ingår bl.a. ett fåtal skärvor 
vendisk keramik.

Inom ett begränsat undersökningsområde har vi 
kunnat följa en bebyggelse från den äldre järnåldern 
upp i vikingatid. Lösfynd från neolitikum tyder 
dessutom på mycket tidiga besök i området. Vi kan 
se en etablering av en bosättning vid Borgs kyrka un
der första århundradena före Kristus. Denna bosätt
ning verkar upphöra strax efter Kristi födelse. Där
efter etableras en bosättning på höjdryggen vid Ek
sundsvägen under romersk järnålder. Den yngsta bo- 
sättningsfasen kan placeras i vikingatid.

Fynd: Keramik, jämföremål, glaspärla m.m. 
Datering: Förromersk järnålder-vikingatid.

Dagsbergs sn, Manheim 2:1, invid fornlämningar- 
na 35, 56, 79,119,121
RAÄ, UV Mitt
Gisela Ängeby, Karin Lindeblad

Bråvikens Golfklubb planerar att anlägga en golf
bana inom ca 100 ha mark i de norra delarna av fas
tigheten Manheim 2:1. Här ligger flera registrerade 
fomlämningar av brons- och järnålderskaraktär: ett 
gravfält, rösen och ensamliggande stensättningar. En 
specialinventering, utförd av Fd-avd, föregick där
för provschaktningen i syfte att ange lämpliga bo
platslägen och hamnlägen samt upptäcka eventuel
la ytterligare fomlämningar.

RAÄ 121 berörs dock direkt av en planerad drag
ning av gångstig.

Totalt grävdes 49 schakt med en sammanlagd 
längd av 968 m. Bredden växlade mellan 1,5 och 4 
m, djupet uppgick till ca 0,4 m. Provschakten lades 
dels inom de efter specialinventeringen utvisade om
rådena, dels i anslutning till fornlämning som låg 
nära tänkta exploateringsytor. Ett par härdar kom i 
två provschakt men inga fynd eller anläggningar för 
övrigt. Grundmaterialet i schakten utgjordes av mo
ränlera, grusig morän med inslag av större sten samt 
sand och pinnmo.

Resultatet från provschaktsdragningen föranleder 
ingen vidare undersökning.

Dagsbergs sn, mellan Väsbyvägen och Ljungavä- 
gen, utmed fornlämning 1
RAÄ, UV Mitt 
Rikard Hedvall

En antikvarisk kontroll föranleddes av schaktning 
för en telekabel. Schaktet maskingrävdes i södra och 
sydvästra delen i utkanten av det tidigare registrera
de gravfältet. En ej tidigare känd stenpackning/-sätt- 
ning med knytnävsstora stenar, framkom under 
markytan. Ledningsschaktet drogs runt den påträf
fade anläggningen och en tidigare känd stensättning. 
Den sistnämnda skadades något innan Länsstyrelsen 
informerades om grävningsarbetena.

Fynd: - 
Datering: -

Fynd: -
Datering: -

Drothems sn, Högby 1:2 m.fl.
RAÄ, UV Mitt
Karlis Graufelds, Kjell Johansson

Med anledning av planerad markexploatering för 
småhusbebyggelse ca 2 km sydväst om Söderköping 
gjordes en fosfatundersökning.

Den undersökta ytan omfattade 230 000 m2. Sam
manlagt togs 541 prover med 20 meters mellanrum.

Största delen av det undersökta området utgörs av 
en långsträckt åsrygg, ca 600 x 200 m, orienterad i 
nordostlig-sydvästlig riktning. Åsens högsta punkt 
är 46 m.ö.h. På åsryggen finns fem registrerade fas
ta fomlämningar. I den nordvästra delen ligger fyra 
runda stensättningar (RAÄ 76), ett gravfält bestå
ende av runda stensättningar (RAÄ 77), samt en 
stensträng och en rund stensättning (RAÄ 85). I ös
ter finns en rund stensättning (RAÄ 78). I sydost lig
ger fyra runda stensättningar (RAÄ 81).

De fasta fornlämningama och de förhöjda fosfat
värdena är koncentrerade till åsens två högsta punk
ter, dels i nordväst, dels i sydost.

Fosfatvärdena är förhöjda även på åsens sydslutt
ning, ett utmärkt läge för en boplats, sammanhöran
de med gravfältet och stensättningama.

Fynd:- 
Datering: -

Drothems sn, Kungsängen 2:1, fornlämning 100
RAÄ, UV Mitt 
B Elf strand

Vid Televerkets dragning av en optokabel förbi 
RAÄ 100, ett johanniterkloster strax väster om Sö
derköping, framkom svaga indikationer på mänsk
lig aktivitet. I plöjskiktet i åkem fanns rikligt med te-
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gelflis och tegelstenar. På några ställen var leran 
svagt rödbränd och i botten, där kabelschaktet slu
tade, kom ett svart lerlager med enstaka obrända ben 
i. Inga konstruktioner kunde iakttas. Förmodligen 
går schaktet i utkanten av klosterområdet.

Fynd: -
Datering: Medeltid.

Drothems sn, Loddby 1:4, fornlämning 48
RAÄ, UV Min 
Bengt Elfstrand

En planerad grustäkt föranledde en förundersökning 
för att konstatera hur många gravar som kunde lig
ga inom täktområdet.

En stensättning var tidigare registrerad genom 
fornminnesinventeringen och har uppfattats som 
rund, ca 6 m i diameter. Den visade sig vara minst 
10 m i diameter.

Ytterligare två runda, stenfyllda stensättningar 
framkom. Den ena är ca 3 m i diameter och ligger på 
en liten höjdklack, ca 59 m nordväst om ovannämn
da anläggning. Den andra är ca 8 m i diameter och lig
ger i en sydsluttning ca 100 m sydost om RAÄ 48. Tre 
markförhöjningar i anslutning till den registrerade 
graven torvades av men visade sig vara rester efter 
sentida aktiviteter. Fem provschakt togs upp inom ex
ploateringsområdet för att konstatera ytterligare gra
var och brända ben efter omarkerade gravgömmor. 
Dock framkom inget anmärkningsvärt i schakten.

Fynd: -
Datering: Yngre bronsålder-romersk järnålder.

Drothems sn, Loddby 1:4, fornlämning 48
RAÄ, UV Mitt 
B Elfstrand

Vid nedläggandet av optokabel Söderköping-Norr- 
köping framkom på Loddbys äga, nära Stenbrinken, 
ett 0,15 m svartaktigt sandlager under ljusare sand som 
slutade vid en stenfylld sänka. 1 sanden kom enstaka 
skärvstenar. Förmodligen är det en fossil odlingsyta 
som bmkats uppe på en flack sandförhöjning.

Fomlämningen är odaterad men verkar förhisto
risk.

Fynd: -
Datering: Odaterad, forhistoriske?)

Ekebyborna sn, Nässja 2:1, fornlämning 18
RAÄ, UV Mitt 
Mats Larsson

En antikvarisk kontroll föranleddes av ladugårdsut- 
byggnad i anslutning till RAÄ 18. Inget av antikva
riskt intresse framkom.

Fynd: -
Datering: -

Gistads sn, Olofstorp 1:70
RAÄ, UV Mitt 
Mats Larsson

Med anledning av planerad nybyggnation utfördes 
en provundersökning. Större delen av området ut
gjordes av fyllnadsmassor såsom kalksten, sten samt 
recent material. Detta kan härledas till sentida kalk
brott. Någon ursprunglig markyta kunde här ej iakt
tas. Botten utgjordes av lera och mjäla.

Inget av antikvariskt intresse framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Gårdeby sn, Össby 5:1
RAÄ, UV Mitt
Mats Larsson, Agneta Åkerlund

I samband med grustäkt påträffades en stridsyxa av 
typ Gillhög/Barrsjö (Malmer). En besiktning av 
platsen visade på härdar, avlånga gropar samt en 
stenhög. En provundersökning gav till resultat bo
platslämningar i form av härdar, gropar och stolphål. 
Några gravar framkom dock inte.

Stensamlingen visade sig vara en av fyra stora, sten
fyllda gropar, som var upp till två meter djupa. I en av 
dessa påträffades spik, porslin samt glaserad keramik. 
Samtliga dessa anläggningar härrörde enligt markä
garen från en tidigare täktverksamhet på området.

I två av anläggningarna framkom däremot fynd 
som möjliggör en datering till neolitikum. I anlägg
ning 1 påträffades ett mindre, bränt fragment av en 
slipad yxa. I anläggning 8 påträffades en mindre 
mängd keramik av neolitisk karaktär. I övrigt var an
läggningarna fyndtomma.

Fynd: Slipad yxa, keramik.
Datering: Neolitikum, nyare tid.

Hällestad sn, Sjuckeröhyttan, Ljusfallshammar, 
fornlämning 269
RAÄ, UV Mitt 
Bengt Elfstrand

I samband med vägbygge schaktades halva slagg
högen bort.

Slaggvarpen var ca 35 m i diameter samt 2 m hög 
och avplanad på toppen där det stått ett hus som 
byggdes ca 1825. Syftet med den arkeologiska do
kumentationen var att kontrollera högens slaggka
raktär ner till dess botten för att se om andra, äldre 
slaggtyper fanns underst i högen eller om andra läm
ningar täckts över. Kolhaltig slagg från botten till
varatogs. I övrigt var slaggen likartad genom högen.
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Fynd: -
Datering: Förmodligen 1500-talet-1821.

Jars tads sn, Ullevi Backgården 12:11U, fornläm- 
ning 3
RAÄ, UV Mitt 
Bengt Elf strand

En arkeologisk förundersökning föranleddes av pla
nerad grustäkt.

Det kunde konstateras att en 160 x 150 m stor, 
delvis sönderplöjd boplats ligger mellan 100 och 150 
m norr om Backgården. I provschakten, som drogs 
mellan en nord-sydgående körväg i väster och grän
sen för ett nu borttaget gravfält i öster, framkom ett 
kraftigt delvis sönderplöjt kulturlager ovanpå härdar, 
sotfläckar, ett sotigt skärvstensområde, härdbottnar, 
samt rester efter årderspår. Boplatsrestema ligger i 
den östra delen av en sandplatå och i sluttningen sö
der om denna. En härd låg isolerad i den västra de
len av grustäktsområdet. Boplatsen är förmodligen 
från äldre järnålder.

Fynd: -
Datering: Äldre järnålder.

Kimstads sn, Ask 1:4,1:5, fornlämning 43
RAÄ, UV Mitt
Ragnhild Fernholm, Gisela Ängeby

En undersökning föranleddes av planerad villabe
byggelse. Fomlämningen, en rest sten samt en sten- 
sättning, finns beskriven redan under 1800-talet och 
ligger på en hög moränrygg med utsikt över Mota
la ström.

Totalt avbanades ca 820 m2. Inom vissa partier på
träffades, i humusblandad morän, enstaka keramik
fragment och lerkliningsbitar. Utöver några härdar 
fanns inga andra boplatsindikationer. Den i det när
maste runda stensättningen var fyndtom så när som på 
ett sällskapsdjur (katt?) som var nergrävt under sen 
tid. Någon tydlig gravgömma påträffades ej i anslut
ning till den resta stenen. Däremot fanns tre fragment 
tvättade, brända ben som låg i stenfundamentet. Kol 
för 14C-analys insamlades från bl.a. en härd belägen 
under stensättningen. Det ringa keramikmaterialet ger 
en tidsanvisning till förromersk-romersk järnålder.

Fynd: Keramik, lerklining, ben.
Datering: Järnålder.

Kimstads sn, Norsholm 10:4, vid fornlämningarna 
178,179,180, 201
RAÄ, UV Mitt
Kjell Johansson, Karlis Graufelds, Bengt Elfstrand

På ett ca 65 hektar stort område nära Norsholms cen
trum planeras ett nytt sport- och köpcentrum.

Tre flacka markförhöjningar i anslutning till ett 
antal registrerade osäkra fomlämningar bildar topo
grafiskt bra lägen för boplatser. Dessa har fosfat- 
karterats med en provtagningsekvidistans av 20 x 20 
m. Sammanlagt 387 prover togs.

Det nordöstra provtagningsområdet har ett me
delvärde på 36,1 P°, med några enstaka högre vär
den (290 och 154 P°) strax nordost om bebyggelsen, 
samt några i åkern söder om ekonomibyggnaderna 
(91 P°), som kan indikera boplats.

Det mellersta provtagningsområdet på en flack 
höjd har ett medelvärde av 18,5 P° och torde vara 
fritt från fomlämningar.

Det sydvästra provtagningsområdet har ett me
delvärde på 33,8 P° med några högre värden (65-80 
P°) på en topografiskt bra platå för en eventuell bo
plats.

Några markpartier i de nordöstra och sydvästra 
provtagningsområdena bör fömndersökas.

Fynd: - 
Datering: -

Krokeks sn, Majstorp med Kjusan 1:9, fornläm
ning 18
RAÄ, UV Mitt 
Mars Larsson

En förundersökning genomfördes i samband med 
nybyggnation på en tidigare delvis undersökt sten- 
åldersboplats. Slagen kvarts framkom i matjorden 
men tillsammans med recent material som tegel och 
porslin. Några anläggningsspår eller rester av kul
turlager kunde ej beläggas.

Fynd: -
Datering: Mesolitisk tid.

Kvillinge sn, Björnsnäs, fornlämningarna 45, 82
RAÄ, UV Mitt 
Anders Kaliff

En antikvarisk kontroll utfördes med anledning av 
att en rikstelekabel (optokabel) skulle dras genom 
området med fornlämningarna RAÄ 45, 55 och 82. 
RAÄ 55 kom dock ej att beröras av ingreppet.

RAÄ 45 utgjordes enligt fomlämningsregistret av 
ett röse samt en borttagen stensättning. Fomläm
ningen är belägen i bergig skogsmark 90-95 m.ö.h. 
Där påträffades en rund stensättning, ca 5-6 m i dia
meter och bestående av 0,3-0,6 m stora stenar, i ka
bellinjen. Kabelschaktet kommer nu att vika åt sidan 
och gå några meter söder om stensättningen.

RAÄ 82 är registrerad som en stenåldersboplats. 
Den är belägen på en mindre platå i en annars gan
ska brant sydsluttning, ca 30-40 m.ö.h. Inom RAÄ 
82 framkom två mindre gropar med mörkfärgad 
mylla/sand. Inga fynd påträffades.
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Fynd: -
Datering: RAÄ 45 - troligen bronsålder. RAÄ 82 - 
enligt uppgift i fomlamningsregistret - stenålder.

Kvillinge sn, Björn viken 2:1
RAÄ, UV Mitt 
Per Gustafsson

En schaktningsövervåkning berörde en yta belägen 
på den södra delen av en sydvästorienterad morän
rygg. Efter bortschaktning av vegetationsskikt och 
mylla framträdde grusig, sandig, ställvis mycket 
blockrik morän. Undersökningsytan lutar svagt mot 
sydväst. En brant slänt utgjorde gräns mellan mo
ränryggen och lermark i sydväst. Den arkeologiska 
insatsen resulterade i att fem härdar upptäcktes. I tre 
av dessa togs prover för l4C-datering och makro- 
fossilanalys. I en av härdarna påträffades ett bear
betat bergartsstycke.

Fynd: - 
Datering: -

Kvillinge sn, Klingstadlotten, fornlämning 36
RAÄ, UV Mitt
Mats Larsson, Agneta Åkerlund

En förundersökning utfördes på en tomt planerad för 
nybyggnation av daghem inom området för en grop- 
keramisk boplats (RAÄ 36) i Åby. Boplatsen har va
rit föremål för ett flertal undersökningar genom åren. 
De mest omfattande utfördes av Bagge 1934 samt 
Lindahl 1952. Bagges undersökning berörde den nu 
aktuella tomten. I samband med undersökningen 
1934 framkom omfattande kulturlager, gropar, här
dar, stolphål och enligt uppgift även hyddor samt tro
liga gravar. De sistnämnda framträdde som mans- 
långa gropar med ett lager rödockra i botten.

Den nu aktuella förundersökningen berörde ett 
område norr om Bagges undersökning. Endast plat
sen för den planerade nybyggnationen undersöktes. 
För att kontrollera förekomsten av eventuella kul
turlager och/eller anläggningar grävdes två schakt 
med maskin. Inom en del av det nord-sydliga schak
tet framkom rester av ett äldre, i dag bortrivet, hus. 
Norr om detta påträffades inget kulturlager men 
dock keramikskärvor i den gula sanden.

Söder om det störda området påträffades ett svart, 
fett/sotigt, kulturlager med fynd av keramik och till 
en mindre del även kvarts. Detta lager har en tjock
lek på 0,2-0,3 m i ytterkanterna. I den sydligaste de
len av schaktet kunde inte detta svarta lager identifi
eras men en betydande mängd keramik påträffades i 
ett svagt gråfärgat skikt samt i den gula bottensanden.

I det öst-västliga tvärschaktet kunde det svarta 
lagret beläggas över i stort sett hela det 24 m långa 
schaktet. Boplatsens fyndförande lager har inte be
gränsats i någon riktning. Kulturlager fanns dock en
dast i den centrala delen av området.

Fynd: Keramik, kvarts.
Datering: Mellanneolitikum, gropkeramisk kultur 
(Säter III—IV).

Kvillinge, Kvillinge kyrka
Östergötlands länsmuseum 
Lena Lindgren-Hertz

En undersökning utfördes i samband med dräne
ringsarbeten vid Kvillinge kyrka eftersom schakt- 
ningama kunde komma att beröra lämningar efter 
den medeltida kyrkan eller andra fornlämningar. 
Kyrkan som har ett medeltida ursprung har genom
gått omfattande ombyggnadsarbeten främst på 
1780-talet.

Ett handgrävt schakt, 0,5 m djupt och 0,4-0,6 m 
brett, togs upp norr om kyrkan, intill dess grundmu
rar. Schaktet följde korpartiet, långhuset och den nu
varande sakristian - den gamla korsarmen som utgör 
en tillbyggnad mitt på långhuset. Norr om sakristi- 
an/korsarmen grävdes schaktet i trädgårdsmylla.

Utmed långhuset, på båda sidor om sakristian, do
kumenterades stenläggningar i humös sand, täckta 
av ett sandigt humuslager som innehöll kalkbruk och 
tegelkross. Ingenting talar för att stenläggningarna 
har ett medeltida ursprung. Under stenläggningen 
väster om sakristian framkom fragment av ofärgat 
fönsterglas och enstaka tegelbitar. Tegel fanns ock
så under stenläggningen öster om sakristian. Un
dersökningen gav inga föremålsfynd.

Inga förhistoriska lämningar fanns i de upptagna 
schakten. Schakten grävdes ej ner till steril nivå.

Fynd: - 
Datering: -

Kvillinge, Ströja gamla tomt, fornlämning 103
RAÄ, UV Mitt
Lena Beronius/Karin Lindeblad

En förundersökning utfördes med anledning av del
vis ny sträckning samt breddning av den s.k. Åby- 
länken. Vid exploateringen berördes bl.a. Ströja 
gamla tomt (RÄÄ 103), en by med medeltida ur
sprung, övergiven vid 1900-talets början.

Enligt den äldsta kartan från 1700-talet låg själva 
gårdstomterna norr om vägen, området söder om 
vägen utnyttjades som odlingsytor. Ett schakt drogs 
norr om och längs vägen, d.v.s. inom fomlämnings- 
området. Här påträffades en husgmndsliknande ned
gravning, en härd av förhistorisk karaktär, två sot
fläckar samt en nedgravning, ränna eller dike. Inga 
fynd som visade på äldre aktiviteter hittades. 14C- 
prov togs i härden.

Två längre schakt med tvärschakt togs upp på od
lingsytorna söder om vägen. Endast gropar och ned- 
grävningar efter den sentida odlingen framkom, 
d.v.s. i myllan låg tegel, fajans och flaskglas. An
läggningarna dokumenterades endast översiktligt i
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plan, de har ej beskrivits. Några större nedgräv- 
ningar innehöll trärester och skulle kunna tolkas som 
förvaringsutrymmen för rotfrukter o dyl.

Söder om vägen kunde även en stensyll doku
menteras, grunden var synlig ovan mark, inga golv
nivåer var bevarade. Datering oklar.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, odaterad.

Kärna sn, Glyttinge 2:1, Berggården 3:12, 3:13,
fomlämningama (8), 53, 69, 81 
RAÄ, UV Mitt 
Bengt Elfstrand

I samband med elledningsdragning utfördes några 
schaktundersökningar i anslutning till registrerade 
fomlämningar.

På en flack markförhöjning mellan RAÄ 69, en 
bebyggelselämning, och Vattenverket ligger en för
modad boplats i sandmark. Ett lager fyllnadsmassor 
har påförts området. I ledningsschaktet framkom ett 
stolphål eller avfallsgrop, en gles skärv stensföre
komst, en sotfläck samt en härdgrop med en slagen 
kvartskäma i.

Vid RAÄ 81 framkom en syllstensrad av runda
de stenar. Ledningsschaktet flyttades därför längre 
västerut.

Vid RAÄ 53 framkom i den östra delen av schak
tet, intill nuvarande Malmsättningsvägen, diffusa 
nedgrävningar under åkern samt skärvsten i åkerns 
plöjskikt. I den västra delen av schaktet kunde ing
et anmärkningsvärt noteras.

Fynd: -
Datering: RAÄ 69 - förmodligen stenålder, RAÄ 81 
— historisk tid och RAÄ 53 - järnålder.

Landeryds sn. Blastad stg 51A, fornlämningarna 
149, 214
RAÄ, UV Mitt
Peter Zetterlund, Bengt Elfstrand

En undersökning föranleddes av VA-dragning. Vid 
den antikvariska kontrollen framkom recenta fyll
nadsmassor på orörd lera. Området har tidigare ur- 
schaktats, troligen vid byggnation av nytt husområde.

Fynd:- 
Datering: -

Landeryds sn, Blastad gård, fornlämningarna 149, 
214
RAÄ, UV Mitt
Peter Zetterlund, Ragnhild Fernholm

En förundersökning föranleddes av kommunalt väg
bygge. Då området tidigare varit under antikvariskt in

tresse och delvis blivit provundersökt, varvid förhis
toriska lämningar påträffats, ansågs det nödvändigt att 
undersöka den aktuella vägsträckningen. Dragningen 
av vägen planerades tätt intill nuvarande ladugård.

Undersökningen visade att området utgjordes av 
redan exploaterad mark med rivna, nedgrävda bygg
nationer eller utfyllnadsmaterial, som förstört eller 
tagit bort den ursprungliga markytan och som pene
trerats ned i den sterila bottenleran.

Fynd: - 
Datering: -

Landeryds och Vists snr, Bogestad
RAÄ, UV Mitt
Karlis Graufelds, Kjell Johansson

Med anledning av planerad markexploatering för ut
vidgning av golfbana utfördes, under hösten-vintem 
1988-89, en fosfatkartering söder om gården Boge
stad. Det fosfatkarterade området omfattar 632 000 
m2. Antalet fosfatprov var 1 249 st och togs på var 
tjugonde meter.

Området ligger i ett rikt fomlämningsområde. 
Inom det karterade området finns stensträngar, sten- 
sättningar, gravfält, husgrunder och terrasser. De 
flesta fomlämningama är från äldre järnålder.

I området finns följande registrerade fomläm
ningar: i Landeryds socken RAÄ 9 en stensättning, 
RAÄ 10 ett 125 x 35 m stort gravfält samt en 180 m 
lång stensträng, RAÄ 237 en husgrund. I Vists 
socken RAÄ 136 en stensättning, RAÄ 137 en sten
sträng, RAÄ 192 en stensträng.

Dessutom finns ett flertal oregistrerade fomläm
ningar i området bestående av: stensättningar, fäga
ta, terrasser, husgmnder och stensträngar. Fomläm
ningama är begränsade till impediment och höjder.

Resultatet av fosfatkarteringen visar förhöjda vär
den i anslutning till impediment, höjder, fomläm
ningar samt ett område åkermark ca 300 x 450 m 
stort, direkt söder om gården Bogestad.

Fynd:- 
Datering: -

Landeryds och Vists snr, Bogestad stg 4512, forn- 
lämning 10 m.fl.
RAÄ, UV Mitt 
Héléne Borna

En förundersökning utfördes med anledning av en pla
nerad utbyggnad av Landeryds golfbana. Undersök
ningsområdet ligger söder om Bogestads gårdsområ- 
de, på ett stort impediment och på angränsande ytor till 
detta. Tidigare registrerade fomlämningar på impedi- 
mentet utgörs av ett gravfält (RAÄ 10, Landeryds sn) 
med 18 synliga stensättningar samt en stensträng. Vid 
besiktning av området framkom ytterligare sten
strängar, fägata samt eventuella gravar. Syftet med
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förundersökningen var att söka begränsa gravområdet 
samt att finna en begränsning av boplatsen.

Vid förundersökningen påträffades boplatsläm
ningar i form av stolphål, gropar och härdar, dels i ett 
område i åkern nordväst om impedimentet, dels uppe 
på en platå i åkern väster om impedimentet samt dels 
ute i åkern sydöst om impedimentet. Dessutom på
träffades något vagare boplatsindikationer invid ett 
vattenhål i södra delen av impedimentet.

Uppe på en platå, strax sydost om RAÄ 136 (Vists 
sn) påträffades sex troliga stensättningar.

Vid förundersökningen påträffades inga förhisto
riska lämningar vid de planerade banorna 16 och 17.

Fynd: -
Datering: Troligen yngre bronsålder-äldre järnålder.

Landeryds sn, Bogestad by stg 4512, fornlämning 
287
RAÄ, UV Mitt
Ragnhild Fernholm, Ulf Stålbom

I samband med schaktning för VA-ledning inom 
klubbhusområdet vid Landeryds golfbana utfördes 
en antikvarisk kontroll för att konstatera eventuella 
boplatslämningar. Vid kontrollen framkom, inom ett 
område kring den befintliga äldre byggnaden, ett 
sentida brandlager med lämningar i form av sot, kol, 
ben, tegel samt glassplitter. Inga övriga fomläm- 
ningar kunde konstateras.
Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Landeryds sn, Harvestad, Ullstämma, intill forn- 
lämningarna 16,17
RAÄ, UV Mitt 
Peter Zetterlund

Med anledning av planerat bygge av värmeverk ut
fördes en arkeologisk utredning av den berörda 
ytan. Utredningen skedde i form av provschakt.

Exploateringsområdet utgjordes av åkermark och 
låg i anslutning till ett gravfält (RAÄ 17) samt ett 
boplatsområde (RAÄ 16).

Vid undersökningen av de odlade åkrama sydväst 
om de två registrerade fomlämningama påträffades 
inget av antikvariskt intresse.

Fynd: - 
Datering: -

Landeryds sn, Nedre Ullstämma, fornlämningarna 
21, 239, m.fl.
RAÄ, UV Mitt 
Peter Zetterlund

Med anledning av planerad bostadsbebyggelse utför
des en arkeologisk utredning i form av provschakt.

Exploateringsområdet utgjordes huvudsakligen 
av åkermark och låg i anslutning till en skärvstens- 
förekomst (RAÄ 239), två stensättningar samt en 
stensträng (RAÄ 21).

Inom ett större område öster om RAÄ 239 fanns, 
i åkerytan, skärvig sten, som i kombination med det 
topografiska läget indikerar ett boplatsläge.

Vid undersökningen påträffades ett antal spridda 
sotfärgningar och diffusa mörkfärgningar, varav 
några visade sig vara sentida. Den förmodade bo
platsen kan vara bortodlad. Exploateringsområdet 
har i dag inget antikvariskt värde. Vid Nedre Ull
stämma gårds bebyggelse påträffades inga indika
tioner på fomlämningar. I några schakt förekom ett 
mycket diffust skikt av grå, eventuellt sotbemängd, 
lera med spridda stenar, enstaka kolbitar, tegel och 
recent keramik.

Fynd: - 
Datering: -

Landeryds sn, Ullstämma, fornlämningarna 221, 
227, 264,146
RAÄ, UV Mitt 
P Zetterlund/R Fernholm

En undersökning föranleddes av husbyggnation och 
därvid tillkommande VA-ledningsdragningar samt 
en infartsväg. Området ligger i anslutning till flera 
kända fomlämningar: RAÄ 221, 227, 264 samt 
146. Dessa utgöres av ett stensträngssystem, skål
gropar samt gravar.

Fem schakt, ca tre meter breda och med en total 
längd av 375 m, drogs i området. Undersökningen 
visade att det fanns förhistoriska lämningar: en 
härd, en osäker härdgrop och spridda förekomster av 
bränd lera. Anläggningarna dokumenterades och 
borttogs inom exploateringsområdet.

Fynd: -
Datering: Bronsålder-järnålder.

Landeryds sn, Ullstämma, fornlämningarna 221, 
227
RAÄ, UV Mitt
Peter Zetterlund, Ragnhild Fernholm

I samband med planerad husbyggnation inom det 
s.k. Ullstämmaområdet, sydväst om Blastad gård, 
undersöktes delar av RAÄ 221 samt 227.

RAÄ 221 utgörs av en stensträng som delvis un
dersöktes och borttogs 1988.

Den del som nu berördes omfattade rester av fom- 
lämningens södra del, d.v.s. del av en stensträng 
samt del av en förhistorisk boplats, belägen väster 
om stensträngen. Inom stensträngen påträffades för
historisk keramik samt ett vattenhål/brunn.

Inom den del av boplatsen som nu undersöktes 
påträffades härdar, stolphål, mörkfärgningar samt
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koncentrationer av bränd lera. Boplatsområdet 
sträcker sig sannolikt upp mot ett impediment i syd
väst.

Några klart daterande fynd framkom ej men bo
platsen utgör troligtvis rester av en äldre jämålders- 
bebyggelse. Den sydligaste delen av stensträngen, 
RAÄ 221, berördes inte utan ligger kvar.

Vidare undersöktes och borttogs en ca 35 m lång 
stensträng (RAÄ 227), belägen ca 270 m öster om 
RAÄ 221. RAÄ 227 innefattar också en osäker skål- 
gropslokal. Denna ligger emellertid kvar. Sten
strängen hade en något otydlig karaktär. Fynden ut
gjordes av bränd lera. Öster om stensträngen fram
kom också boplatslämningar såsom stolphål, härdar, 
koncentrationer av bränd lera samt rester av kultur
lager. Dessa hänger sannolikt samman med boplat
sen RAÄ 266, en registrerad skärvstenshög, belägen 
ca 50 m öster om RAÄ 227.

Fynd: Bränd lera.
Datering: Yngre bronsålder-järnålder.

Landeryds sn. Ullstämma, fornlämning 217
RAÄ, UV Mitt 
Peter Zetterlund

Med anledning av planerad gång- och cykelväg samt 
VA-ledningar inom det s.k. Ullstämmaområdet fö
retogs en förundersökning. Ett flyttblock med skål
gropar (RAÄ 217) berördes av exploateringen.

Fomlämningen utgjordes av en tydlig skålgrop 
och tre skålgropsliknande fördjupningar på flytt- 
blockets ovansida. En planerad flyttning av stenen 
var ej möjlig varför denna dokumenterades och bort
togs.

I övrigt framkom inget av antikvariskt intresse.

Fynd: - 
Datering: -

Ledbergs sn, Malmslätt, fornlämning 12
RAÄ, UV Mitt 
Peter Zetterlund

Med anledning av planerad vägbyggnation i sam
band med framtida bostadsbyggande utfördes en för
undersökning av det berörda vägområdet.

Infartsvägens dragning gick norr om och invid ett 
gravfält (RAÄ 12) bestående av två kvadratiska och 
tre runda stensättningar.

Vid undersökningen påträffades inget av antikva
riskt intresse invid gravfältet.

Samtidigt undersöktes en höjdrygg utefter väg- 
sträckningen i exploateringsområdets östra del. Inga 
fornlämningar eller annat av antikvariskt värde 
framkom i denna del.

Fynd: - 
Datering: -

Linköping, kv Brevduvan 20
Östergötlands länsmuseum 
Ann-Charlott Feldt

En schaktkontroll utfördes med anledning av hus
byggnation. Området var starkt skadat av sentida be
byggelse och schaktningar och endast rester av om
rörda kulturlager påträffades. Dessa innehöll spar
samt med keramik.

Fynd: Yngre rödgods (BII:4).
Datering: Nyare tid.

Linköping, kv Brevduvan 21
Östergötlands länsmuseum
Lena Lindgren-Hertz, Göran Tagesson

En undersökning utfördes på grund av att planerad 
nybebyggelse berörde medeltida kulturlager. Ett par 
ytor inom undersökningsområdet var under 1987 fö
remål för arkeologisk undersökning. Utvidgade 
byggnadsplaner kom att omfatta en större samman
hängande yta, där endast delar av berörda kulturla
ger undersökts 1987.

Undersökningsområdet låg i vad som ansetts vara 
medeltidsstadens norra utkant. Kulturlagren var 
överlag sammanpressade, torra och tunna. Beva- 
ringsförhållandena för organiskt material var dåliga. 
Kraftigast och i bäst kondition var lagren i den nor
ra delen av undersökningsområdet. I söder var de 
övre delarna skadade, av markberedning, och utdrä- 
nerade på grund av omgivande byggschakt.

Vid undersökningen framkom fortsättningen på två 
medeltida gatusträckningar. Gamla Stångsgatan, den 
gamla infartsleden lfån norr mot stadens centrum, och 
en tvärgata till denna. I anslutning till gatorna och ori
enterade efter dessa dokumenterades byggnadsläm- 
ningar. Husen var uppförda i trä. Norr om tvärgatan, 
där bevaringsförhållandena var bäst, konstaterades att 
platsen utnyttjats intensivt under medeltid. Byggna
der och övriga konstruktioner låg tätt och avlöste var
andra i snabb följd. Ingen tendens mot minskad be
byggelseintensitet fanns i undersökningsområdets 
nordligaste del, vilket betyder att Linköpings medel
tida stadsgräns måste sökas längre mot norr.

Fynd: Keramik, metaller, läder, trä m m.
Datering: Medeltid.

Linköping, Ekkällan 2331, fornlämning 87
RAÄ, UV Mitt 
Gisela Ängeby

En undersökning föranleddes av planerade markbe
redningsarbeten för uppställningsplats och körväg 
för militära fordon. Inom den ca 500 m stora exploa- 
teringsytan låg en stor treudd (RAÄ 87), 24 m i sida, 
0,6 m hög, fylld med stora block och med delvis be
varad kantkedja. I samband med undersökningen
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förundersöktes ett begränsat område närmast treud
den. Härvid kom delar av en småstenspackning 
som troligen bildat ett slags brätte och fyllt ut tre
uddens sidor. Inga indikationer på gravnedläggelse 
kunde konstateras i den omgivande packningen. Tre
udden var fyndtom. Under denna kom, 0,2-0,4 m 
djupt, ett fyrtiotal boplatslämningar (kokgropar, här
dar, stolphål, gropar) vilande i grusig morän. Di- 
rektdaterande föremål påträffades ej, en keramik
skärva ger dock en grov tidsanvisning till äldre järn
ålder. Kolprov togs från några av boplatskonstruk- 
tionema.

Fynd: Keramik, enstaka brända ben, kol.
Datering: Järnålder.

Linköping, kv Glasrutan, Tornby
RAÄ, UV Mitt 
Héléne Borna

En undersökning föranleddes av planerad breddning 
av Bergsvägen och Tornbyvägen. De områden som 
kom att beröras av den nu utförda undersökningen 
låg i de västra respektive sydvästra delarna av kvar
teret, d.v.s. i kanten av det större område som un
dersöktes under 1988.

I den västra delen avbanades en ca 1 100 m2 stor 
yta. Över hela ytan fanns ett ca 0,2-0,4 m tjockt svart 
kulturlager. Under detta fanns ca 200 anläggningar 
i form av stolphål, härdrester, gropar samt årderspår. 
Årderspåren förekom över hela ytan, varför det är 
troligt att kulturlagret plöjts under förhistorisk tid. 
Troligen har detta skett ganska omgående efter det 
att husen övergivits. De lämningar som finns kvar 
under kulturlagret är antagligen delvis resterna från 
ett tidigt skede av boplatsen och delvis rester av an
läggningar som har gått igenom hela respektive de
lar av kulturlagret. Hela området var tämligen fynd- 
fattigt.

I den södra delen av undersökningsområdet, uppe 
på en mindre, sandig platå, avbanades en ca 2 000 m2 
stor yta.

Vid undersökningen framkom boplatslämningar i 
form av stolphål, stenskodda stolphål, härdrester 
samt gropar. Totalt framkom ett femtiotal anlägg
ningar. Dessutom fanns här ett mindre gravfält be
stående av en rektangulär stensättning samt ett tio
tal rundade respektive ovala stensättningar. Dess
värre var en del av gravarna kraftigt förstörda och 
troligen har det funnits ytterligare ett antal på plat
sen. I gravarna hittades rikligt med brända ben, i 
några av dem keramik. I den rektangulära anlägg
ningen påträffades dessutom ett par fragment av fi- 
bulor samt beslag.

Utifrån fynden kan troligen gravfältet dateras till 
yngre bronsålder-äldre järnålder.

Fynd: Brända ben, keramik, fragment av fibulor 
samt beslag.
Datering: Yngre bronsålder-äldre järnålder.

Linköping, Haninge Väster, fornlämning 309
R.AÄ, UV Mitt 
Rolf Jonsson

Med anledning av Haningeledens breddning gjordes 
en arkeologisk utredning i form av provschakt. Ca 
10 m söder om Haningevägen ligger en skärvstens- 
hög (RAÄ 309). Utredningens syfte var att söka bo
platslämningar som kan ha hört samman med skärv - 
stenshögen.

Ett antal sökschakt och provrutor togs upp, varvid 
det visade sig att området är utfyllt. Endast i områ
dets norra del (i skydd av två större block) kunde 
några små och diffusa mörkfärgningar konstateras.

Fynd: - 
Datering: -

Linköping, Museiparken
Östergötlands länsmuseum 
Ann-Charlott Feldt

Med anledning av trädplantering utfördes en antik
varisk kontroll i Museiparken. På platsen hade grävts 
en grop med diametern 0,6 m och djupet 0,6 m. I gro
pen påträffades ett omrört lager av fyllnadskaraktär 
med tegel, ben, fajans, BII:4-keramik och buteljglas.

Fynd: Tillvaratogs ej.
Datering: Nyare tid, efter 1850.

Linköping, kv Parken, Parollen och Paragrafen
RAÄ, UV Mitt
Rikard Hedvall, Peter Zetterlund

En undersökning föranleddes av planerad nybygg
nation av Tekniska Verken i rubricerade kvarter.

Det undersökta området omfattar 6 700 m2, varav 
ungefär 400 m2 täcktes av ett kulturlager med en 
tjocklek av upp till 0,4 m. I och under kulturlagret 
framkom artefakter och anläggningar. Totalt påträf
fades 360 anläggningar i området. Merparten utgjor
des av stolphål och gropar. Övriga anläggningar var: 
ca 10 gravar/bengömmor, 1 skärvstenshög, 1 bläs- 
terugn, 33 härdar samt 1 långhus med ca 30 stolphål.

Fynd: Keramik, kvarts, flinta, eldslagningssten, pär
lor, kamfragment, mynt (Johan III), bränd lera, ben, 
löpare, kritpipsskaft mm.
Datering: Senneolitikum, yngre järnålder, nyare tid.

Linköping, S:t Persgatan, Storgatan, slottets borg
gård samt området utanför Domkyrkan
Östergötlands länsmuseum 
Ann-Charlott Feldt

Vid schaktningar, med anledning av ledningsarbe- 
ten, i S:t Persgatan, Storgatan och slottets borggård,
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samt omgestaltning av området utanför Domkyrkan 
utfördes arkeologiska undersökningar.

Sammanlagt påträffades 47 gravar varav 23 gräv
des upp för smärre analys i fält samt återbegravning 
på en skyddad plats i vigd jord. Nio av gravarna låg 
i uppfarten mot slottet. 1 två av dessa påträffades 
mynt: 1/6 öre silver från 1707-19??. Gravarna var 
välbevarade med tydliga kistor och härstammar från 
den gamla kyrkogården som omgav Domkyrkan och 
var i bruk till år 1811.

I gatan strax söder om slottet påträffades en djup av- 
fallsgrop vars understa del varit träklädd. Gropen, som 
kan dateras till medeltid, innehöll rikligt med djurben. 
I övrigt påträffades kulturlager och spår av murar.

Det sista schaktet upptogs ca 50 m söder om kors
ningen S:t Persgatan-Hunnebergsgatan. Schaktet 
berörde endast fyllnadsmassor från en tidigare un
dersökning, vid vilken byggnadsrester påträffades.

Fynd: Keramik BII: 1, BI1:4, CII:1, CII:2, fönster
glas, tegel, kritpipor, mynt, kistbeslag, bultlås, spi
kar och hästskosöm, knivblad, regel, odefinierad 
metall, fragment av kam, remsöljor, avslag av flin
ta, nyckel, byggnadssten, kalksten, animalieben, 
människoben (återbegravda).
Datering: Medeltid-nyare tid.

Linköping, Tornby, Lilla Ullevi (Etapp II), mellan 
fornlämningarna 162 och 159
RAÄ, UV Mitt 
Ulf Stålbom

Inför industrietableringar i Tornbyområdet under
söktes ett ca 3 000 m2 stort område invid Lilla Ulle
vi gård.

Vid undersökningarna framkom rester av ett bo
platsområde från yngre järnålder. Eventuella bo
platslager var på grund av pågående markanvänd
ning (trädgårdsodling) omöjliga att konstatera. Glas, 
porslin och tegel förekom ned till steril mark över 
hela området. Inga förhistoriska eller medeltida lös
fynd påträffades vid avbaningen. Av boplatsläm- 
ningama var enbart nedgrävda anläggningar beva
rade. Ett hundratal anläggningar dokumenterades, 
framför allt stolphål, gropar och härdgropar. Fynd 
framkom företrädesvis i härdgroparna.

Fynd: Brända och obrända ben, keramik, bränd 
lera, kol samt kamfragment.
Datering: Yngre järnålder.

Linköping, Tornby, Lilla Ullevi (Etapp III)
RAÄ, UV Mitt 
Gunilla Wickman-Nydolf

På grund av planerad husbyggnation undersöktes ett 
3 350 + 2 150 m2 stort område. Undersökningsom
rådet var ej fosfatkarterat. Delar av området var för
undersökt hösten 1988.1 områden som ej var förun

dersökta drogs långa, 3 m breda provschakt. I en del 
av schakten påträffades bl.a. sentida bebyggelseläm
ningar och avfallsgropar. Det avbanade ca 3 350 m2 
stora området låg intill det område (del av Svedenga- 
tan) som undersöktes hösten 1988. De anläggningar 
som påträffades låg i anslutning till anläggningarna 
i gatan. I området påträffades bebyggelselämningar 
såsom härdar, kokgropar och stolphål.

Bland fynden kan nämnas keramik, bränd lera och 
sammansatt dubbelkam. Kammen som påträffades 
som lösfynd, kan dateras till högmedeltid. Kerami
ken kan troligen dateras till vikingatid.

Fynd: Keramik, bränd lera, sammansatt dubbel
kam.
Datering: Vikingatid.

Linköping, Västra Bökestad, fornlämningarna 
116, 117, 118
RAÄ, UV Mitt 
Peter Zetterlund

Med anledning av planerad utvidgning av SAAB- 
SCANIAS civila flygdivision i Linköping, Västra 
Bökestad, utfördes en arkeologisk utredning av ytan. 
Exploateringsområdet ligger i anslutning till RAÄ 
116,117, 118, 119 och 120. Av dessa berörs ett grav
fält och en hålväg (RAÄ 117) direkt av utvidgningen 
liksom en omkullfallen väghållningssten (RAÄ 118).

Vid undersökningen fastställdes begränsningen av 
RAÄ 117 åt nordost och nordväst. Gravfältets be
gränsning mot sydost och sydväst är ej klarlagd. Inom 
berörda del av gravfältet framkom nya stensättnings- 
liknande konstruktioner med sotfläckar och brända 
ben. Omedelbart nordost om gravfältet framkom en 
härdrest, stolphål och en stenpackningsliknande yta 
innehållande skärvsten, ett bränt ben och förhistorisk 
keramik. Dessutom framkom en anläggning med 
fynd av slagg. Strax öster om gravfältet fanns ett kraf
tigt sotbemängt område innehållande stora mängder 
slagg, bitar av tegel, rödgods och bränd lera (?).

I anslutning till exploateringsgränsen i norr på
träffades stenpackningar med brända ben. Området 
bestod i övrigt till stor del av ytor med fyllnadsmas
sor samt lämningar av en sentida ladugård och ett 
bostadshus.

Fynd: Brända ben, förhistorisk keramik, slagg, tegel, 
rödgods, bränd lera.
Datering: -

Norrköping-Söderköping, Djurstorp, Evalund, 
Loddbv, Varby, Spetalen, och Kungsängen, forn
lämningarna 78 m.fl.
RAÄ, UV Mitt
Bengt Elfstrand, Ulf Stålbom, Héléne Borna

Televerket lade ner en optokabel mellan Norrköping 
och Söderköping.
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Kabelschaktet togs upp förbi ett antal fomläm- 
ningar. Känsliga områden bevakades genom kontrol
ler. Sammanlagt nio ställen ansågs intressanta. De två 
känsligaste områdena har redovisats i separata slut
redovisningar: Drothems sn, Kungsängen 2:1 (klost
ret) och Loddby 1:4 (fossil odlingsyta). Strax nedan
för Loddby gårdsområde fanns några bitar hård lera 
i plöjskiktet. I övriga områden framkom inte något 
anmärkningsvärt.

Fynd: -
Datering: Odlingsyta - förmodligen förhistorisk. 
Klostret - medeltid.

Norrköping, kv Kopparkypen, fornlämning 96
RAÄ, UV Mitt 
Karin Lindeblad

En förundersökning föranleddes av schaktning för 
fjärrvärme. Schaktet var ca 8 m långt, 2 m brett och 
1,8 m djupt. Under asfalten fanns ett ca 1 m tjockt 
sandlager, under detta låg ett ca 0,8 m tjockt homo
gent sandigt myllalager. Fynd framkom i det undre 
lagret. Lagret härrör troligen från 1700-1800-tal. 

Schaktet grävdes ej ner till den sterila markytan.

Fynd: Glas, porslin, kritpipsskaft.
Datering: Nyare tid.

Norrköping, kv Rosen, Kristinagatan och Olai 
Kyrkogata, fornlämning 96
RAÅ, UV Mitt 
Jan-Åke Ljung

En schaktningsövervåkning utfördes med anledning 
av byte av spillvattenledningar i Kristinagatan resp. 
Olai Kyrkogata, i anslutning till kvarteret Rosen.

Arbetena företogs i äldre ledningsschakt varför en
dast omrört och uppfyllt material kunde iakttas. Om
rådet är annars medtaget på den äldsta kända stads
kartan (1649) som gatumark efter ett äldre gatusystem.

I Kristinagatan, mitt emellan Nya Rådstugugatan 
och Trädgårdsgatan, framkom en äldre vattenled
ning av trä. Denna var bitvis mycket välbevarad med 
grenledning och konisk koppling mellan två vatten
pipor. Vattenledningen, som löpte i nuvarande gatas 
längdriktning, bedömdes ej vara äldre än 1800-talets 
senaste del, sannolikt yngre.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Risinge sn, Ö Hårstorp
RAÄ, UV Mitt 
Mats Larsson

Fosfatkartering utfördes inom ett 120000 m2 stort 
område vid Ö Hårstorp. Tre områden med förhöjda

fosfatvärden kunde iakttas. Det västligaste området 
(A) blev sommaren 1989 föremål för en provunder
sökning. Området utgörs av en sandig skogbevuxen 
höjd, ca 50 m.ö.h. Tre sökschakt grävdes inom de de
lar av område A som hade de högsta fosfatvärdena. 
Humuslagret var endast ca 12 cm tjockt. Därunder 
fanns gul sand, utom i de områden där berg framkom. 

Inget av antikvariskt intresse framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Rystads sn, Malmskogen 10:1 (Tallboda), fornläm- 
ningarna 16 m.fl.
RAÄ, UV Mitt 
Mats Larsson

En arkeologisk utredning i form av provschakt ut
fördes med anledning av planerad nybebyggelse. 
Området utgörs huvudsakligen av åkermark med ett 
större impediment. Stora delar av området utgörs av 
gammal sjöbotten, vilket innebar att undersökning
en koncentrerades till tre områden. På impedimen- 
tet finns en registrerad skärvstenshög (RAÄ 16).

Fomlämningen blev till större delen undersökt 
1980-81, då gravar och boplatslämningar fram
kom. Vid den nu aktuella undersökningen kunde bo
platslämningar beläggas inom två mindre områden 
på impedimentet. I norr, runt RAÄ 16, påträffades 
gropar, skärvsten samt härdar. I söder framkom 
stolphål, härdar och gropar. Ett förmodat hus kunde 
identifieras. Den södra boplatsen ansluter till RAÄ 
17 (skärvstenshögar, skålgropar). Bortsett från ett 
mindre parti av åkem i anslutning till RAÄ 17 fram
kom inget av antikvariskt intresse i åkermarken i an
slutning till impedimentet.

Inom ett begränsat område beläget på ett höjdparti 
(åkermark) några hundra meter sydöst om de båda 
första områdena framkom ett betydande antal an
läggningar i form av stolphål, skärvstenshög, härdar 
och gropar. Denna boplatsyta var klart avgränsbar.

Fynd: Kvarts, keramik.
Datering: Bronsålder)?)

Rystads sn och Linköping, Malmskogen 10:1 i 
Rystads sn, Stora Torvinge stg 964, 963, 978, 2898, 
2922 i Linköping
RAÄ, UV Mitt
Kjell Johansson, A Persson, Bengt Elfstrand

Ett ca 63 ha stort område kommer att exploateras för 
eventuell industri bebyggelse. För detta utfördes en 
specialinventering och fosfatkartering i utvalda par
tier av terrängen.

I den norra delen av området strax intill bebyg
gelsen vid Malmskogen på stg 2922 förekommer en 
flack markförhöjning som kan vara läget för en bo
plats.
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Ett impediment vid Ängsnäs och tre impediment 
vid Ensbo i södra delen av området har fosfatkarte- 
rats. Sammanlagt togs 430 prover. Fosfatvärdena är 
över lag låga. Vid Ängsnäs överskrids medelvärdet 
(22,5 P°) på impedimentets östra sida. På den väst
ra sidan av impedimentet finns två terrasser som kan 
vara fossila åkrar. Högsta och lägsta värdena är 99 
resp 3 P° inom detta fosfatkarteringsområde.

Inom det andra fosfatkarteringsområdet, vid Ens
bo, varierar värdena från 1 till 79 P°. Här kunde det 
konstateras ett medelvärde på 16,4 P°. Detta värde 
överskrids på den västra sidan av impedimentgrup
pen vid det s.k. Kanaberget (enligt 1732 års karta) där 
det vid specialinventeringen registrerades en skärv- 
stenshög (RAÄ 320 i Linköping), På betesmarken 
söder därom ligger en osäker stensättning (RAÄ 284 
i Rystads sn). På Ensboimpedimentet har det regi
strerats en skålgrop (RAÄ 283 i Rystads sn). Kring 
Ensbo gårdstomt var värdena förhöjda, troligtvis ef
ter en sentida bebyggelse som tillkommit efter 1827.

Det kan inte uteslutas att en förhistorisk boplats 
ligger på höjderna och i åkern mellan Ensbo och 
Ängsnäs.

Fynd: -
Datering: Äldre jämålder(?)

Rystads sn, Staby 7:1, fornlämning 22
RAÄ, UV Mitt 
Rolf Jonsson

Med anledning av ett mindre vägbygge i närheten av 
fomlämningama 19, 22 och 261 gjordes en arkeo
logisk förundersökning i form av en schakt
övervakning.

Inget av antikvariskt intresse framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Rystads sn, Ö Malmskogen 7:18 och 7:19
RAÄ, UV Mitt 
Héléne Borna

En utredning genomfördes inför en planerad ut
byggnad av industriområdet. Vid undersökningen 
framgick det att hela området är kraftigt påverkat av 
sentida aktiviteter. Den ursprungliga markytan är 
bortschaktad ned till steril nivå. Över hela området 
har 1-2 m fyllnadsmassor påförts.

En tidigare icke känd fornlämning har skadats 
svårt av en schaktmaskin. Anläggningen utgör tro
ligen resterna av en grav med en synlig storlek på ca 
6 x 4 m. Fyllningen i den utgörs av spridda stenar, 
skörbränd sten, sotig sand, träkol samt några bitar 
brända ben.

Fynd: - 
Datering: -

S:t Johannes/Norrköping, Navestad, intill forn- 
lämningarna 81, 91 145 och 9.
RAÄ, UV Mitt 
Rikard Hedvall

En undersökning föranleddes av vägexploatering i 
ett planerat industriområde. Ett tjugotal stolphål 
och gropar framkom. Fyllningen i dessa bestod av 
träkol, bränd lera, skärvig sten och lera/jord. Inget 
kulturlager påträffades.

Fynd: Älvkvarnar.
Datering:-

S:t Johannes och Tingstads snr, stg 4777 och 8125, 
Åselstad-Ensjön, invid fornlämningarna 20, 92 
och 103
RAÄ, UV Mitt
Ulf Stålbom (Mats Larsson)

Med anledning av tomtavstyckning för villabebyg
gelse inom Ensjöns småstugeområde, S:t Johannes 
sn, utfördes förundersökningar i två områden i an
slutning till tidigare kända fomlämningar. Kring 
krönområdet på en kilometerbred tallskogsbevuxen 
höjdsträckning undersöktes två ytor i anslutning till 
ett gravfält (RAÄ 20, S:t Johannes sn). Marken be
stod av sandigt åsmaterial och var ställvis mycket 
blockrik vilket försvårade undersökningarna. Väster 
om RAÄ 20 påträffades en osäker stensättning.

I sydsluttningen söder om RAÄ 92 påträffades en 
tidigare okänd boplats av mesolitisk karaktär med 
fynd av slagen och bearbetad kvarts och kvartsit. 
Fynden framkom löst liggande i sand direkt under 
det tunna myllalagret på en höjd av ca 60 m.ö.h.

Då befintlig väg väster om stensträngssystemet 
RAÄ 103 (Tingstads sn) skall breddas togs två sök- 
schakt upp mellan vägen och stensträngen. Dessutom 
togs tre provrutor upp öster om stensträngen i syfte att 
försöka utröna hur marken nyttjats (boplats, åker
mark?). I det ena sökschaktet framkom en osäker härd, 
för övrigt påträffades inga anläggningar eller fynd.

Fynd: Slagen och bearbetad kvarts och kvartsit. 
Datering: Mesolitisk tid.

Sjögestads sn, Sålla 5:1
RAÄ, UV Mitt 
Mats Larsson

En antikvarisk kontroll utfördes med anledning av 
nybyggnation. Tomten, ca 1100 m2 stor, utgjordes 
av gräsbevuxen mark på sandbotten. Ett antal schakt 
grävdes med maskin för att kontrollera om det fanns 
eventuella boplatslämningar. Två härdar framkom. 

Inga fynd påträffades.

Fynd: - 
Datering: -
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Skänninge, kv Folkungen 2
Östergötlands länsmuseum 
Lena Lindgren-Hertz

En arkeologisk undersökning utfördes i samband 
med utbyte av befintliga avloppsrör i den norra delen 
av kvarteret. Ett 19,5 m långt och 0,8 m brett schakt 
togs upp i en gammal rörgrav. Profilväggama rensa
des och den norra profilen ritades. Botten i området 
bestod av sand på nivån 95,50-95,60 m.ö.h. Däröver 
låg ett 10-20 cm tjockt lager infiltrerad sand, som re
presenterar den första växthorisonten på platsen.

Den tidigaste etableringen i området represente
rades av en ränna i nord-sydlig riktning, ett kraftigt 
lerlager och en småstenspackning. Konstruktioner
na täcktes av kulturlager utan bebyggelselämningar. 
Däröver följde en ny byggnadsfas med stenlägg
ningar, sylisten och trärester delvis täckt av ett kraf
tigt brandlager.

Nuvarande marknivå ligger 96,95 m.ö.h.

Fynd: -
Datering: Medeltid och framåt.

Skänninge, kv Jarlen 6
Östergötlands länsmuseum 
Lena Lindgren-Hertz

En arkeologisk förundersökning utfördes för att 
fastställa kulturlagrens omfattning och djup i ett ca 
200 m2 stort planerat nybyggnadsområde. Inom 
denna yta togs tre provgropar upp.

Provgrop 1.1 den östra schaktväggen fanns intak
ta kulturlager som dokumenterades genom profilrit
ning. Bottnen i området bestod av lera vid 95 m.ö.h. 
Ett 0,3 m tjockt lager infiltrerad lera över bottenleran 
representerar den ursprungliga växthorisonten på 
platsen. Ca 0,7 m tjocka medeltida kulturlager låg 
över den infiltrerade leran från 95,3 till 96 m.ö.h. Den 
nuvarande markytan låg 96,4 m.ö.h.

Provgrop 2. Från nuvarande markyta, 96,1 m.ö.h., 
grävdes till 95,6 m.ö.h. Inga fasta kulturlager berördes.

Provgrop 3. Nuvarande markyta 96,59 m.ö.h. 
Fasta kulturlager framkom vid 96,07 m.ö.h.

Fynd: Keramik (CII:2-gods), avsågad ytterända till 
mellanfotsben.
Datering: Medeltid.

Skänninge, Pukebacksgatan 6
Östergötlands länsmuseum 
Lena Lindgren-Hertz

En förundersökning utfördes i samband med en 
vattenläcka i Pukebacksgatan, som ligger i centrala 
Skänninge. Vid tidigare schakt i gatan har skelett
rester från Allhelgonakyrkans medeltida begrav
ningsplats påträffats. Det aktuella schaktet var 4 x 4 
m och grävdes i gamla ledningsschakt.

Eftersom den upptagna ytan grävdes helt i gamla 
schakt bestod profilväggama av omgrävda massor. 
Mitt i den östra schaktväggen dokumenterades ett 
mindre, 0,4 m brett, ostört parti med en skelettgrav. En
dast benen från ena foten fanns kvar. Skelettet låg i ett 
0,45 m lager humös sand. I de omgrävda massorna 
fanns spridda människoben. Inga föremålsfynd gjordes.

Fynd: Människoben.
Datering: Medeltid.

Skänninge, kv Väpnaren 5, fornlämning 5
RAÄ, UV Mitt 
Rikard Hedvall

En förundersökning föranleddes av husbyggnation i 
utkanten av den medeltida staden. I närheten påträf
fades en eventuellt förhistorisk härd år 1979.

Vid undersökningen konstaterades ett skiktat, 
1,3-1,5 m tjockt kulturlager. I det understa skiktet 
framkom buteljglas och grönglaserat kakel, vilket 
kan dateras till omkring år 1600 eller senare.

I ett av de tre provschakten framkom en ugn för 
keramik- och kakeltillverkning. I anslutning till 
ugnen påträffades två kompakta lager med kasserad 
keramik och kakel. Ett par keramikskärvor från båda 
dessa lager, var daterade med årtalet 1829.

En sentida stensyll framkom i ett av de andra 
schakten. I lagret under sylien fanns fynd, såsom bu
teljglas och grönglaserat kakel, från tidigast 
1600-1700-tal.

Fynd: Keramik, kakel, buteljglas.
Datering: 1700-1800-tal.

Siaka sn, Aska 1:2, Sofieberg 1:1, fornlämningarna 
67, 197
RAÄ, UV Mitt 
Peter Zetterlund

Med anledning av dragning av telekabel förbi RAÄ 
67 och 197 utfördes en antikvarisk kontroll.

Ledningsdragningen löper väster om en stensätt- 
ning (RAÄ 67) och norr om en galgbacke (RAÄ 
197) med fyndplats för bronsåldersgrav samt söder 
om ett större fomlämningsområde.

Vid kontrollen framkom inget av antikvariskt värde.

Fynd:- 
Datering: -

Siaka sn. Lam bohov
RAÄ, UV Mitt
Karlis Graufelds, Kjell Johansson, A Persson, Mats 
Larsson

En arkeologisk utredning i form av fosfatkartering och 
specialinventering utfördes inom hela Lambohovs-

456



området söder om Linköping. Området utgörs av ett 
småkuperat landskap vilket i dag till största delen är 
uppodlat. Geologiskt kännetecknas undersöknings
området av varvig lera med smärre inslag av sandig, 
moig morän. I den västligaste delen, framför allt 
kring före detta L Mjärdevi gård, utgörs jordartema 
huvudsakligen av glaciofluviala lämningar. Detta om
råde utgör en del av den s.k. Slakaåsen som är en mäk
tig isälvsavlagring. Höjden över havet varierar mellan 
75 och 90 m. Högsta partiet är beläget i väst.

Följande fomlämningar var sedan tidigare kända: 
RAÄ 63 - treudd, RAÄ 86 - gravfält, RAÄ 132 - 
stensträng, RAÄ 140-kilometerstolpe. Gravfaltet ut
görs av cirka 10 anläggningar. Stensträngen är enligt 
uppgift omgiven av stenröjda partier med röjnings- 
rösen på båda sidor. Området utgörs av sand/mo.

Som ett led i utredningen genomfördes en speci
alinventering av området varvid följande fornläm- 
ningar registrerades: RAÄ 213 - grav(?) stensätt- 
ning, RAÄ 214 - grav(?) stensättning, RAÄ 215 — 
stensträng, ca 40 m, RAÄ 216 - grav(?) stensättning.

Värdena från fosfatkarteringen var ojämnt förde
lade, men sex delområden framträdde där värdena 
var högre.

Område 1. Ytan omfattar ca 25 000 m2. Området 
utgörs dels av skogsmark, dels av åker. Fosfatvär
dena var som högst 97°.

Område 2. Ytan uppgår till ca 10 000 m2. Kring tre
udden förekom inga förhöjda fosfatvärden men läget 
och den registrerade graven indikerar att ytterligare 
gravar kan finnas. Området utgörs av sand/grus.

Område 3. Ytan uppgår till ca 60000 m2. 
Sand/grus dominerar. Fosfatvärden var höga - upp till 
177°. Framför allt var de högre värdena lokaliserade 
till ett område syd-sydost om stensträngen. Topogra
fiskt och jordartsmässigt ett utmärkt boplatsläge.

Område 4. Ytan uppgår till ca 55 000 m2. Inom 
detta område har de högsta fosfatvärdena uppmätts 
(upp till 221°). Framför allt höjdryggen syd-sydost 
om gravfältet (RAÄ 86) hade höga värden.

Område 5. Omfattar 9 000 m2. Området utgörs av 
sand med smärre inslag av lera. Fosfatvärden om
kring 70°. Läget, jordmånen och de relativt låga fos
fatvärdena kan indikera stenålder.

Område 6. Omfattar ca 8 500 m2 och har förhöj
da värden, upp till 60°. Sydsluttning kan indikera ett 
boplatsområde.

Fynd: - 
Datering: -

Siaka sn, Lambohov, fornlämning 86
RAÄ, UV Mitt 
Mats Larsson

En arkeologisk utredning i form av provschakt samt 
förundersökning företogs med anledning av nybygg
nation. Lambohovsområdet var tidigare under året fö
remål för en arkeologisk utredning med fosfatkarte
ring och specialinventering (se föregående). Utifrån

resultaten av utredningen utvaldes sex delområden av 
varierande storlek inom vilka utredningsundersök- 
ningar eller förundersökningar skulle ske. Tre av des
sa var aktuella i denna omgång. De tre områdena ut
görs av de som betecknats med 1, 4 och 6 inom vad 
som går under arbetsnamnet Lambohov väster.

Område 1. Undersökningen gav till resultat ett bo
platsområde med en uppskattad yta på ca 8 000 m2 be
stående av härdar, gropar, stolphål och skärvstenshö- 
gar (den största har en diameter på minst 4 m). Ett 
mindre kulturlager framkom i den sydligaste delen av 
området. Ytan uppgår till ca 500 m2. Tjockleken upp
går till mellan 25 och 30 cm. I lagret iakttogs an
läggningar i form av osäkra stolphål (stenskodda). 
Boplatsytans utsträckning överensstämmer väl med 
ett område med förhöjda fosfatvärden. En reservation 
måste dock göras för området väster om det under
sökta då det i dag är skogbevuxet. Boplatsområdet 
kan mycket väl fortsätta inom detta område.

Område 4. Detta område delades in i fyra mindre 
delområden, baserat på fosfatvärden, topografi samt 
närheten till det registrerade gravfältet RAÄ 86.

Inom vad som betecknats som område 4a fram
kom anläggningar i form av härdar, stolphål, gropar 
och skärvstenshög inom ett till omfattningen be
gränsat område i anslutning till ett impediment. Om
rådet utgörs av en svag förhöjning. Uppskattnings
vis rör det sig om en yta på ca 3 000 m2.

Med anledning av Bygdegatans framtida förläng
ning norr om gravfältet (RAÄ 86) drogs schakt inom 
ett ca 5 000 m2 stort område med förhöjda fosfat
värden. Detta område betecknas som område 4b. 
Inom ett 2 000 m2 stort område framkom 11 an
läggningar (härdar, gropar och stolphål). Området 
närmast gravfältet var helt anläggningsfritt. Enligt 
uppgift har det inom detta område legat hus.

För att kunna avgränsa, och kontrollera förekoms
ten av ev. fler gravar, drogs ett antal schakt söder och 
öster om fornlämning 86. Inget av intresse framkom. 
Inom detta område, kallat 4c, påträffades påförda mas
sor och sprängsten. Ytterligare söder om detta områ
de drogs två schakt i åkermark, område 4d, utan att nå
got av antikvariskt intresse framkom. Partiet med för
höjda fosfatvärden i detta område kan sammankopp
las med ett område med recent material norr härom.

Område 6. Längst i sydöst drogs ett antal schakt 
inom ett område med svagt förhöjda värden. Inget av 
intresse framkom.

Inom vissa områden var terrängen så blockig att 
någon undersökning inte kunde genomföras.

Fynd: - 
Datering: -

Siaka sn, Mjärdevi, kv J, L och Q
RAÄ, UV Mitt 
Mats Larsson

En förundersökning utfördes med anledning av pla
nerad industribebyggelse. Undersökningsområdet
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ligger på åkermark, strax öster om ett mindre skogs
parti. Större delen av området utgörs av en sänka 
med tunga lerjordar och är bitvis ganska sankt. I den 
nordligaste delen av området finns en mindre, san
dig platå.

Vid undersökningen framkom boplatslämningar 
endast uppe på platån, i övrigt verkade ytan vara helt 
ren på förhistoriska lämningar.

Fynd: - 
Datering: -

Siaka sn, Mjärdevi, kv R, T, X, Z, N, O och P
RAÄ, UV Mitt
Mats Larsson, Karlis Graufelds, Kjell Johansson

En arkeologisk utredning i form av fosfatkartering 
utfördes i samband med planerad exploatering av 
Mjärdeviområdet.

Den här aktuella fosfatkarteringen omfattar sam
manlagt 700 prover tagna inom de planerade kvar
teren R, T, X och Z. År 1988 utfördes fosfatkartering 
av de intilliggande kvarteren I, L och Q. En förun
dersökning av delar av dessa områden utfördes un
der våren 1989. Inget av antikvariskt intresse fram
kom. Undantaget är ett mindre område beläget intill 
Malmslättsvägen där ett mindre antal anläggningar 
av förhistorisk karaktär påträffades. Jordmånen 
inom det nu aktuella området utgörs till övervägan
de del av varvig lera med smärre inslag av sandig 
morän och längst i norr, inom kvarteret T, grovmo 
och sand.

En registrerad fomlämning finns i området (RAÄ 
134, stensättning) för övrigt föreligger inga uppgif
ter om andra fomlämningar.

Några förhöjda fosfatvärden kan inte iakttagas 
inom det här aktuella området. Värdena är genom
snittligt mycket låga med ett medelvärde runt 
18-20°. Undantaget är området kring Mjärdevi gård 
där höga värden uppmätts. Dessa är dock belägna på 
sådant sätt att de kan befaras härröra från senare ti
ders jordbruksaktiviteter.

Fynd: - 
Datering: -

Styrstads sn, Liljekullen, intill fornlämningarna 
10, 11 och 101
RAÄ, UV Mitt 
Mats Larsson

En arkeologisk förundersökning utfördes med anled
ning av planerad nybyggnation av enfamiljshus. Om
rådet är rikt på fomlämningar (gravfält, stensträngs- 
system, skärvstenshög samt stensättning). Tomten har 
ett västläge mot ett sankare område. Jordartsmässigt 
utgörs området av sand/grus med inslag av lera.

Schakt grävdes med maskin över den aktuella 
tomten för att kontrollera huruvida kulturlager

och/eller anläggningar förelåg inom området. Tomt
området utgjordes av tidigare odlad mark vilket 
medförde att mycket recent material, i form av tegel 
och porslin, påträffades i matjordsskiktet. Inget av 
antikvariskt intresse kunde iakttagas.

En boplats, tillhörande gravfältet skall troligen sö
kas inom området väster om den aktuella tomten.

Fynd: - 
Datering: -

Sya sn, Hydinge Marieborg 1:48 II, fornlämning 
66
RAÄ, UV Mitt 
B Elf strand

I samband med husbygge förundersöktes ett områ
de i omedelbar närhet till en registrerad hög och en 
stensättning(?). Högen ligger på ett impediment i en 
åker och stensättningen på en gräsbevuxen flack 
höjdrygg ca 20 m öster om högen.

Sammanlagt 13 provschakt togs upp på höjd- 
ryggen och i en obrukad åker söder därom. Skärv
sten förekom i nästan samtliga provschakt och i den 
norra kanten på höjdryggen låg tre härdar.

I den igenlagda åkern söder därom påträffades 
fem härdar och fossila årderspår.

Den registrerade högen verkar vara en skärvstens
hög. Området hade banats av väster och norr om hö
gen. Här framkom, i den östra delen, ett antal ska
dade härdar och skärvstensförtätningar.

Boplatsen är ej begränsad mot öster och söder.

Fynd: -
Datering: Bronsålder-äldre järnålder.

Söderköping, kv Bispen 2, fornlämning 14
Östergötlands länsmuseum 
Lena Lindgren-Hertz

En antikvarisk kontroll utfördes på grund av ny
byggnation och VA-ledningsarbeten. Kontrollen ha
de föregåtts av en förundersökning och utfördes där
för att länsstyrelsens beslut tillät en schaktning för 
grund ner till 0,5 m under markytan.

Nybyggnaden berörde en yta på ca 140 m2 som 
maskinschaktades ner till ca 7,15 m.ö.h. på ett sådant 
sätt att medeltida kulturlager ej påverkades.

På en sträcka av ca 2 m togs ett gammalt led- 
ningsschakt upp till ett djup av 1,5 m under markni
vå. Schaktväggen dokumenterades. Samtliga fynd 
kom i ett gödsellager (på nivån 6,25-6,35 m.ö.h.) 
som därmed kan dateras till 1300-talets första hälft. 
Schaktet grävdes ej ner till steril nivå.

Fynd: Keramik BII: 1-gods, CII: 1-gods, fragment av
en sammansatt dubbelkam.
Datering: 1300-1500-tal.
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Söderköping, kv Bryggaren, fornlämning 14
RAÄ, UV Mitt 
Rikard Hedvall

En undersökning utfördes med anledning av plane
rade vattenledningsnedläggningar (serviser) i gatan 
mellan kvarteret Bryggaren och Hagatorget.

Endast ett mindre område (0,7 x 0,5 m) med intakt 
kulturlager påträffades. I de resterande områdena var 
kulturlagret bortgrävt i samband med tidigare led- 
ningsnergrävningar i gatan.

Det påträffade kulturlagret var 0,5 m tjockt, skik
tat i fyra olika lager, varav det understa troligen här
rör från ett preurbant skede. De översta lagren inne
höll bl.a. äldre rödgods och stengods. En anläggning 
påträffades. Den utgjordes av parallellt liggande 
stockar. Förmodligen utgör den resterna av en bro
läggning. Anläggningen kan dateras till hög-sen me
deltid. Lagren härrör från tidig-sen medeltid.

Fynd: Äldre rödgods och stengods.
Datering: Tidig-sen medeltid.

Söderköping, kv Bryggaren, fornlämning 14
RAÄ, UV Mitt 
Karin Lindeblad

En undersökning föranleddes av husbyggnation. 
Kulturlager och bebyggelselämningar var vid till
fället för undersökningen bortschaktade med ma
skin, varför det endast var möjligt att utföra en upp
mätning av schaktväggama. I schaktväggama kon
staterades upp till 1,9 m tjocka kulturlager. I dessa 
fanns ett flertal bebyggelseskeden, mellan dessa låg 
det utfyllnadsmassor i form av träflis, kvistar och 
bark. Ett svagt kulturpåverkat lager låg direkt på den 
ursprungliga markytan, lagret kan möjligen utgöra 
ett skede innan den egentliga stadsbebyggelsen.

Vid undersökningen tillvaratogs fynd av bl.a. ej 
sintrat och sintrat stengods, yngre stengods, äldre och 
yngre rödgods, en kniv, en bronsring och ett sänke.

Kulturlager och bebyggelselämningar kunde da
teras till hög- och senmedeltid, möjligen fanns även 
ett äldre skede representerat på platsen.

Fynd: Ej sintrat och sintrat stengods, yngre stengods, 
äldre och yngre rödgods, kniv, bronsring, sänke. 
Datering: Tidig-sen medeltid.

Söderköping, kv Guldsmeden 8, fornlämning 14
Östergötlands länsmuseum 
Lena Lindgren-Hertz

En arkeologisk förundersökning utfördes på grund 
av nybyggnation. En yta på 60 m2 schaktades ner 0,4 
m under nuvarande marknivå. Schaktningen berör
de inte fasta kulturlager. Samtidigt drogs VA-ledning 
i gammalt schakt från Åpromenaden rakt söderut in 
på tomten. Schaktväggen dokumenterades.

Vid anslutningen av VA-ledningen från det gamla 
schaktet till huset grävdes ett mindre schakt 3,5 x 1,4 
m igenom fasta kulturlager. Schaktet handgrävdes 
och fyra medeltida byggnadsfaser dokumenterades. 
Fas I: stenbränd lera, trä, ugn. Fas II: kavelbro i 
nord-sydlig riktning, hus öster därom. Fas III: bro
och stenläggning. Fas IV: kavelbro i nord-sydlig rikt
ning. Över fas IV fanns en sentida stenläggning.

Den vid undersökningen dokumenterade gatu- 
sträckningen, i nord-sydlig riktning genom kvarte
ret, är ej tidigare arkeologiskt belagd. Gatan har san
nolikt gått från den medeltida Skönbergagatan till 
Storån. En motsvarande gatusträckning finns på 
1702 års karta över Söderköping.

Fynd: Keramik: Fas II — BI:1, BII: 1,0:1, CI:2. Fas 
III - BII: 1, 0:2, 0:3, 01:1. Fas IV - BII:1, BII:3, 
01:1,01:2.

Datering: Medeltid.

Söderköping, kv Gästgivaren 4, fornlämning 13
Östergötlands länsmuseum
Lena Lindgren-Hertz, Ann-Charlott Feldt

Med anledning av nybyggnation av hus på platta 
med pålning, samt schaktning för dränering runt äld
re befintlig byggnad, utfördes en antikvarisk kontroll 
och provtagning.

Sju borrkämor med kulturlager togs upp med 
hjälp av provfångare under antikvarisk ledning. 
Dessa har i skrivande stund ej analyserats. Vidare ut
fördes vissa schaktningsarbeten i anslutning till pål
ning, anläggandet av en parkeringsplats samt en led
ningsgrav för VA mellan det befintliga huset på tom
ten och det under byggnad. På enstaka punkter nåd
de man ner till ytan av ett brandlager samt en 
kullerstensläggning (troligen 1700-tal), som ej ge
nombröts. I övrigt berördes enbart recent fyllning.

Vid schaktningen runt den befintliga byggnaden 
påträffades kulturlager 0,4—0,5 m under markytan. 
Lagren gick att följa till ett djup av ca 3 m under nu
varande markyta. Fem olika brandhorisonter var 
klart urskiljbara, åtskilda av feta, leriga kulturlager.

Fynd: Yngre rödgods (en skärva med bomärke tillva
ratogs), animalieben (tillvaratogs ej), spishäll (tillva
ratogs ej), islägg (osäker lokalisering, tillvaratogs ej). 
Datering: Medeltid-nyare tid.

Söderköping, kv Munken 4, fornlämning 14
Östergötlands länsmuseum 
Ann-Charlott Feldt

Med anledning av utbyte av gamla VA-ledningar ut
fördes en antikvarisk kontroll. Totalt öppnades 11 m 
gammalt VA-schakt ner till ett djup av 1,2-1,3 m. 
Kvarteret ligger inom det medeltida stadsområdet, 
ca 140 m öster om Drothems kyrka, som uppfördes 
på 1200-talet.
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Vid schaktningama konstaterades kulturlager som 
började ca 0,4 m under markytan och fortsatte ner till 
botten av schaktet. Kulturlagren bestod av tre brand
horisonter åtskilda av feta kulturjordsskikt. Från 0,7 
till 1,1 meters djup uppträdde ett avfallslager med 
träflis, gödsel och djurben. 1 botten av schaktet på
träffades spår av en broläggning av trä.

Fynd: Djurben.
Datering: Medeltid-nyare tid.

Söderköping, runt kv S:t Örjan
Östergötlands länsmuseum 
Lena Lindgren-Hertz

En förundersökning utfördes i samband med schakt- 
ningar för belysningsstolpar och elkabel i Linkö
pings-, Drothems- och Folkskolegatorna runt kv S:t 
Örjan. Provrutor i kvarteret har visat upp till 3 m 
tjocka kulturlager, med en äldsta bebyggelse från 
1200-talet.

Schakten grävdes uteslutande i gamla lednings- 
schakt. Schaktdjupet var 0,6 m under nuvarande mark
yta och schaktbredden var upp till 0,8 m. Endast på en 
punkt i Linköpingsgatan vid X 84 360, Y 29 870, på en 
sträcka av 0,4 m, gick schakten ner till ett lager bestå
ende av sot- och kolblandad kulturjord med rikligt in
slag av tegelkross o kalkbruk. Lagret som innehöll bly- 
glaserat BIl:4-gods var eftermedeltida.

Fynd: Keramik (BIL4).
Datering: Nyare tid.

Söderköping, del av stg 10, fornlämning 14
Östergötlands länsmuseum 
Lena Lindgren-Hertz

Norr om kv. von Platen utfördes en efterundersök- 
ning på grund av en urschaktning av en ca 70 m2 stor 
yta för en tillbyggnad. Gropen var grävd ner i steril 
botten. Merparten av schaktväggarna bestod av upp- 
fyllningsmassor. Över steril botten vid 4,59 m.ö.h. 
dokumenterades ett 0,4 m tjockt kulturlager under 
uppfyllnaden. Kulturlagret bestod av fet lerig humus 
med knytnävsstora stenar. Inga konstruktioner kon
staterades i de delar av schaktväggama som var åt
komliga. En stengodsskärva av Cl:3-gods med par
tiell saltglasyr påträffades i kulturlagret.

Fynd: Keramik (CI:3-gods).
Datering: 1400-tal.

Tåby sn, Brestad 3:1
RA/i'. UV Mitt 
Mats Larsson

I samband med vägsläntningsarbeten påträffades 
och skadades en umebrandgrav. Vid besiktning iakt

togs ytterligare minst en trolig grav samt en härd. En 
efterundersökning av den skadade graven samt en 
antikvarisk kontroll i samband med det fortsatta ar
betet kom till stånd.

Den skadade graven, anläggning 1, utgjordes av en 
i marken nedgrävd grop med omgivande stenpack- 
ning. Uppenbarligen hade graven varit täckt med en 
flat stenhäll. Under hällen, som ej låg in situ, framkom 
rester av ett kärl med öra under mynningen. Närmast 
är det fråga om en skål. Av allt att döma hade den le
gat med botten uppåt. Under kärlet framkom en bety
dande mängd brända ben. Inga andra fynd gjordes.

Anläggning 2 var en härd. Diametern uppgick till ca 
1,3 m. Den östra delen var skadad av vägbygget. Fyll
ningen utgjordes av skärvsten, träkol och sotig sand.

Anläggning 3 var en umebrandgrav. Diametern 
uppgick till 0,34 m och djupet till 0.08 m. En krets 
av spridda stenar fanns kring själva nedgravningen. 
I mitten av graven påträffades ett starkt förstört kärl 
med brända ben i och omkring.

Keramikfynd kan dateras till förromersk järnålder.

Fynd: Keramik, brända ben.
Datering: Förromersk järnålder.

Tåby sn, Ljunga Vestergård 3:3, intill fornläm- 
ningarna 2,4, 92
RAÄ, UV Mitt 
Mats Larsson

Arkeologisk utredning i form av provschakt med an
ledning av planerad nybyggnation. Det undersökta om
rådet utgörs av en sydsluttning på en höjdsträckning. 
Området är fomminnesrikt med gravfält och sten- 
strängssystem i anslutning till det undersökta området.

Tomten utgjordes av trädgård med fruktträd i an
slutning till ett äldre torp.

Undersökningen omfattade endast området för det 
planerade huset med tillhörande schakt för vatten, 
avlopp och el. Delar av området visade sig bestå av 
påförda fyllnadsmassor. Enligt uppgift hade området 
utnyttjats till ett trädgårdsmästeri.

Jordmånen utgjordes av grus och sand.
Inget av antikvariskt intresse framkom vid un

dersökningen.

Fynd: - 
Datering: -

Törnevalla sn, Himna 11:4
RAÄ, UV Mitt 
Ragnhild Fernholm

En förundersökning föranleddes av markexploatering 
för bostadsbyggande. Området är relativt rikt på fom- 
lämningar och gränsar bl.a. till RAÄ 229 (stensträngs- 
system, vattenhål samt tidigare undersökta boplats
lämningar). Marken utgörs i dag av åker invid villa
bebyggelse.
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Totalt grävdes 18 löpschakt med en sammanlagd 
längd av 535 m över en 7 600 m2 stor yta. Prov
schakten förlädes till de områden som vid en tidiga
re genomförd fosfatkartering givit förhöjda värden 
samt i direkt anslutning till RAÄ 229. De bort
schaktade lagren bestod genomgående av tung ler
jord. så gott som helt stenfri, med inslag av nerplöjd 
halm ner till den sterila bottenleran. Förutom en sot
fläck, påträffades endast recenta lämningar i form av 
täckdiken samt en bit 1700-talsfajans. Provschakten 
var ca 3 m breda och ca 0,4 m djupa. Spår efter för
historisk aktivitet kunde ej påvisas.
Fynd: - 
Datering: -

Törnevalla sn, Reva 1:8, Ullälva 6:1 m.fl., forn- 
lämningarna 177, 182
RAÄ, UV Mitt
Héléne Borna, Ulf Stålbom

Vid en undersökning av Reva 1:8 framkom endast 
lämningar av sentida art. De enstaka fynden låg 
spridda i matjorden och kan därmed ej knytas till nå
gon specifik bosättning.

I samband med kabelschaktning vid Ullälva 6:1 
m.fl., framkom troliga bosättningslämningar i form 
av en härd samt ett ev. stolphål. I härden hittades en 
bit keramik av förhistoriskt slag. Spritt i matjorden 
påträffades bränd lera samt bitar av träkol.

Fynd: Keramik.
Datering: -

Törnevalla sn, Älvestad 3:3B, oreg törnlämningar
na mellan 4 och 282
RAÄ, UV Mitt
Bengt Elf strand, UlfStälbom

Inför tomtavstyckning och villabebyggelse utfördes 
en förundersökning på en del av fastigheten. Under
sökningsområdet utgörs av en tidigare odlad svacka 
mellan två moränhöjder. I den övergivna åkern på
träffades en större sotfärgning samt ett dike, som del
vis var igenfyllt med mylla, sot, kol och skärvsten.

Dikets sträckning motsvarar en äldre åkerkant 
markerad på storskifteskartan från 1770. Sotfärg- 
ningen och dikets fyllning hör sannolikt samman 
med senare tids utökning av åkerytan.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Vadstena, kv Biskopen 5, fornlämning 21
RAÄ, UV Mitt 
Rikard Hedvall

En undersökning föranleddes av planerat bygge av 
hus och P-plats. Kvarteret ligger inom den medeltida

stadsbegränsningen. Vid undersökningen konstatera
des ett 0,6-1,3 m homogent kulturpåverkat myllager. 
Lagret som innehöll fynd av porslin, yngre rödgods 
med och utan vitlersdekor, fajans och fönsterglas, kan 
dateras till eftermedeltid och ev. senmedeltid.

1 ett av provschakten (schakt 3), 0,1 m under den 
nutida markytan, framkom en minst 8 m lång sten- 
syll, uppbyggd av 0,2-0,5 m stora stenar. Under syl
ien framkom yngre rödgods med vitlersdekor, vilket 
daterar densamma till tidigast sent 1500-tal. Sten- 
syllen borttogs ej.

Fynd: Yngre rödgods med vitlersdekor.
Datering: Medeltid(?)-1800-tal.

Vadstena, Helgeandsgatan, fornlämning 21
RAÄ, UV Mitt 
Rikard Hedvall

En antikvarisk kontroll föranleddes av schaktning 
för elkablar i Flelgeandsgatan. Gatan är belägen i 
centrum av den medeltida stadskärnan.

Schaktet grävdes endast 0,6 m djupt och till stor 
del i redan befintliga ledningsstråk. Inga anlägg
ningar eller ostörda kulturlager påträffades.

Fynd: Yngre rödgods med vitlersdekor, ben. 
Datering: Efterreformatorisk tid.

Vadstena, kv Helgeandsgården, fornlämning 21
RAÄ, UV Mitt 
Rolf Jonsson

En antikvarisk kontroll utfördes i samband med VA- 
arbeten i Storgatan strax norr om Helgeandsgården. 
Schaktet, som inte nådde ned till steril botten, gräv
des huvudsakligen i det gamla VA-schaktet.

Den södra schaktväggen dokumenterades i form 
av en profilritning.

En stenpackning (stenstorlek 0,1-0,2 m) med en 
utsträckning av 5,0 x 0,4 m kunde iakttas.

Tre av lagren innehöll bränt material. För övrigt 
bestod lagren mest av påförda sand- och grusmassor. 

Lagrens sammanlagda tjocklek ca 1,5 m.

Fynd:-
Datering: Medeltid-nyare tid.

Vadstena, kv Helgeandsgården 4, fornlämning 21
Östergötlands länsmuseum 
G Tagesson

Vid en antikvarisk kontroll i samband med hus
byggnation påträffades kulturlager från 1400-1600- 
talen.

Fynd: -
Datering: 1400-1600-talen.
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Vadstena, kv Nunnan 13 och 15, fornlämning 21
Östergötlands länsmuseum 
Ann-Charlott Feldt

Med anledning av utbyte av gamla VA-ledningar ut
fördes en antikvarisk kontroll. Totalt maskingrävdes 
och ritades 55 löpmeter schakt till ett djup av ca 
0,8-1,9 m. Kvarteret ligger inom det medeltida 
stadsområdet.

Vid kontrollen påträffades kulturlager på ett djup 
av ca 0,4 m. Kulturlagren fortsatte ner till schaktets 
botten, ca 1,2-1,9 m djupt. På en meters djup kun
de en tydlig brandhorisont urskiljas. Denna kunde 
följas på en sträcka av ca 30 m i nord-sydlig rikt
ning, varefter den uppträdde fläckvis.

I den norra schaktdelen påträffades, på ett djup av 
ca 0,8 m, en förmodligen medeltida kullerstens- 
läggning. Under ett gödsel- och träflislager, på ett 
djup av ca 1,9 m, framkom en broläggning av ca 
0,15 m grova, avbarkade stockar. Då VA-schaktet 
inte skulle grävas djupare avslutades undersökning
en på detta djup.

Fynd: Keramik (BII:4, 01:2), passglas, tibia av 
människa (barn).
Datering: Medeltid-nyare tid.

Vadstena, kv Slottsfrun 9, fornlämning 21
Östergötlands länsmuseum 
Ann-Charlott Feldt

Med anledning av ett garagebygge utfördes en 
schaktningsövervakning. Schaktningama berörde 
endast modema fyllnadslager. På ett smärre område, 
ca 1 m2, frilädes dock ytan på ett kulturlager.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Vadstena, kv Slottsherren & Slottsvakten, forn
lämning 21
RAÄ, UV Mitt 
Rikard Hedvall

En undersökning föranleddes av planerad husbygg
nation. Kvarteren ligger inom den medeltida stads- 
begränsningen i anslutning till Vättern.

Arets förundersökning var ett komplement till 
1981 års förundersökning. Den berör i stort sett de 
områden som ej kunde undersökas 1981 på grund av 
den då befintliga bebyggelsen.

Vid undersökningen påträffades rester av ett sten
hus 0,2-0,3 m under markytan. Anläggningen be
stod av ett stengolv samt murar i kalksten och mur
sten i munkförband. Huset är förmodligen medelti
da. Strax intill dessa huslämningar påträffades år 
1952 murrester med mursten i munkförband och 
kalkstensgolv till ett, troligen, medeltida hus. Huset 
tolkades som bybadstuga. Förmodligen är det ej frå

ga om samma byggnad, då dess mått blir alltför sto
ra, utan i stället två parallellt liggande hus.

Förutom huset påträffades även en näverklädd 
tunna (eftermedeltida), stenpackningar som för
modligen utgjort gårdsplaner eller gator, en flät- 
verksanläggning som troligen utgjort en tomtgräns, 
samt stockverkskonstruktioner och risbäddar som 
förmodligen kan sättas i samband med de utfyllna
der som skett i området sedan 1600-talet.

Fynd: Yngre rödgods, skosula.
Datering: Troligen senmedeltid-efterreformatorisk 
tid.

Viby sn. Viby, Stora Källgården 12:17, fornläm- 
ningarna 27,28, 42
RAÄ, UV Mitt
Bengt Elfstrand, Ulf Stålbom

Inför nybyggnad av vägkrog/rastplats utfördes en 
förundersökning väster om de tidigare borttagna gra
varna (RAÄ 27 och 28). Vid förundersökningen 
framkom boplatsrester i form av enstaka stolphål 
och sotfärgningar.

Vidare undersöktes och uppmättes en bebyggel
selämning (RAÄ 42), som utgjordes av rester av ett 
torp, rivet under 1900-talet.

Fynd: Bränd lera.
Datering: Troligtvis romersk järnålder samt 
1800-1900-tal.

Viby sn, Uljeberg 8:2, fornlämning 25
RAÄ, UV Mitt
Bengt Elf strand, Ulf Stålbom

Inför nybyggnad av vägkrog/rastplats utfördes en 
förundersökning öster om, och i anslutning till, ett 
gravfält (fornlämning H 25).

Undersökningens syfte var att klargöra gravfältets 
utsträckning mot ost. Härvid framkom 13 eventuel
la stensättningar varav två bedömdes som säkra.

Fynd: Brända ben, bränd lera, knacksten.
Datering: Äldre järnålder.

Vists sn, Norrberga 1:294, fornlämning 18
RAÄ, UV Mitt 
Peter Zetterlund

Med anledning av planerad gång- och cykelväg i 
södra kanten av en nyupptäckt boplats utfördes en 
antikvarisk kontroll av den aktuella sträckningen.

Vägområdet ligger mellan två nyupptäckta (1986) 
boplatser. Markområdet utgjordes av en svagt sluttan
de moränbacke med större flyttblock och berg i dagen.

Vid undersökningen påträffades inga boplatsläm
ningar eller annat av antikvariskt värde.
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Fynd: - 
Datering: -

Vreta klosters sn, Högby 3:8, intill fornlämning 
191
RAÄ, UV Mitt
Mats Larsson, Karin Lindeblad

Vid en arkeologisk utredning, i form av provschakt 
intill en hög (RAÄ 191), påträffades ytterligare en 
grav (en stensättning). Eventuellt kan det röra sig om 
en överplöjd hög med centralröse.

Fynd: -
Datering: Romersk jämålder(?)

Vreta klosters sn, Högby 3:8, intill fornlämning 
191
RAÄ, UV Mitt 
Mats Larsson

Vid provavbaning framkom i ett schakt en mörk- 
färgning och vad som tolkades som en skadad sten- 
packning. Vid slutundersökningen påträffades en ca 
4x5 m stor flack stensättning, med enstaka brända 
ben strödda över ytan. Efter framrensning och bort
tagande av ett lager sten framkom ett centralröse pla
cerat osymmetriskt i graven. Storleken uppgår till 2 
x 2 m. Bland stenarna i röset påträffades enstaka 
brända ben samt i utkanten av det ett flintavslag.

Under och bland stenarna fanns ett kraftigt sot- 
färgat, lerigt lager (brandlager). Stensättningen var 
uppenbarligen uppbyggd direkt på den ursprungliga 
markytan, möjligen efter avtorvning. Djupet var 
ringa, ca 30 cm under markytan. I direkt anslutning 
till den undersökta graven finns en registrerad fom- 
lämning (RAÄ 191) som betecknats som en sten- 
sättningsliknande grav. Det troliga är att den be
skrivna graven utgör en del av ett större gravfält, 
som kan finnas väster om den nu undersökta tomten. 
Området är för övrigt mycket rikt på större gravfält 
(stensättningar och högar).

Typologiskt dateras den här aktuella gravformen 
till romersk järnålder (0-400 e.Kr.).

Fynd: Brända ben, ett flintavslag.
Datering: Romersk järnålder.

Vreta klosters sn, Knivinge 2:9, Myra 1:7 m.fl.
RAÄ, UV Mitt
Mats Larsson, Gisela Ängeby

En provundersökning, följd av en undersökning, 
föranleddes av planerad bostadsbebyggelse.

Ett område med odlingsrösen av ålderdomlig ka
raktär - somliga har vid undersökning gett förhisto
risk keramik - ligger nära den aktuella undersök- 
ningsytan.

Vid provundersökningen påträffades, inom ett 
mycket begränsat område, åtminstone en rund sten
sättning, möjligen flera. Ingen av dessa syntes före 
avbaning utan låg helt övertorvade.

Alla övriga provschakt var helt tomma både vad 
gäller anläggningar och fynd.

Vid den följande undersökningen konstaterades 
att den förmodade stensättningen, vid igenfyllning 
av det från provundersökningen sparade området, 
sannolikt hade skadats så pass att någon ytterligare 
information ej gick att frambringa. Sannolikt har det 
dock rört sig om en ensamliggande stensättning. 

Inga fynd påträffades.

Fynd: -
Datering: Yngre bronsålder-äldre järnålder.

Vreta klosters sn, Lövet 1:2, fornlämning 2
RAÄ, UV Mitt 
Peter Zetterlund

Med anledning av planerad bostadsbyggnation ut
fördes en förundersökning i form av provschakt. 
Området ligger i omedelbar anslutning till RAÄ 2 
(rest sten med skålgropar och stensättningar), vilken 
utgör en del av ett större fomlämningskomplex med 
gravfält och skålgropsförekomster.

Vid förundersökningen framkom inga fornläm- 
ningar.

Fynd: - 
Datering: -

Vreta klosters och Kaga snr, Berg VI, Sörgården 
8:1, invid fornlämningarna 81, 88,160 och 270.
RAÄ, UV Mitt, Linköping 
Gisela Ängeby

Med anl. av planerad cykelväg Linköping-Berg ut
fördes en arkeologisk utredning med provschakts- 
dragning. Nära området ligger flera kända fomläm- 
ningslokaler, bl.a. ett par nu borttagna gravfält. Cy
kelvägen skall läggas parallellt med landsvägen.

Totalt drogs 120 m löpschakt, ca 4 m breda och 
0,20-0,45 m djupa. Under matjordsskiktet bestod 
grundmaterialet av sand, mjäla och lera. Vissa par
tier var kraftigt störda av sentida ledningsarbeten. 

Inget av antikvariskt intresse noterades.

Fynd: - 
Datering: -

Västra Husby sn, Broby 3:1
RAÄ, UV Mitt 
Héléne Borna

En antikvarisk kontroll utfördes med anledning av 
planerad utbyggnad av Hylinge golfbana. Det pla-
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nerade arbetet bestod i anläggande av en ny ut- 
slagsplats väster om Götavirke; en ny bro över Lill- 
ån; en ny transportväg intill Götavirke och upp till 
Broby bytomt; samt borttagandet av stenar, som 
eventuellt kunde utgöra en utlöpare av en nyupptäckt 
stensträng i området.

Vid kontrollen upptogs nio schakt samt en mind
re yta om 50 m2. Det enda av antikvariskt intresse 
som påträffades vid kontrollen var en klar stensam
ling, uppe på Broby bytomt, vilken troligen utgör 
resterna av en husgrund.

Fynd: -
Datering: Troligen nyare tid.

Östra Hargs sn, Prästgården 1:3, invid fornläm- 
ningarna 2 och 107
RAÄ, UV Mitt 
Rolf Jonsson

En arkeologisk utredning utfördes med anledning av 
planerat byggande av två friliggande villor.

På ett impediment omedelbart väster om de pla
nerade tomtema ligger dels två stensättningar (RAÄ 
2), dels två stensträngar (RAÄ 107). Utredningens 
syfte var att söka boplatslämningar, vilka kan ha in
gått i ett sammanhang med nämnda fomlämningar.

En mindre mängd skarpkantad sten (skärvsten?) 
påträffades i ytan. Två sökschakt, 95 respektive 65 
m långa, togs upp i nord-sydlig riktning.

Ytterligare ett sökschakt, 28 m långt, togs upp på 
ett impediment söder om de planerade villatomter
na, där en tillfartsväg skall anläggas.

Inga konstruktioner eller fynd påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Östra Hargs sn, Rogestad 1:2, oreg fomlämningar 
mellan 34, 93 (37,38)
RAÄ, UV Mitt
Bengt Elfstrand, Ulf Stålbom

Med anledning av tomtavstyckning för villabebyg
gelse utfördes en arkeologisk utredning i form av 
provundersökning på en del av fastigheten.

Undersökningsområdet utgörs av en flack gran- 
skogsbeväxt markförhöjning strax norr och väster 
om en större sammanhängande åkermark. Tomten 
ligger inom ett fornlämningstätt område rikt på bl.a. 
stensträngssystem. Platsen utgör även ett lämpligt 
boplatsläge.

I provschakt och provytor framkom ingenting av 
arkeologiskt intresse.

Fynd: - 
Datering: -
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