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Fig 1. I Balltorps omgivningar fanns flera av de klassiska mesolitiska
lokalerna. Skogstuna var en Hensbackalokal. De övriga var Sandarna- 
boplatser, belägna i den dåvarande mellanskärgården. Balltorp var en av 
de få lokalerna från denna period som låg i innerskärgården.
Several classic Mesolithic sites are situated near Balltorp. Skogstuna was a 
Hensbacka site. The others were Sandarna sites, situated in what was then 
the intermediate archipelago. Balltorp was one of the few sites of this 
period in the inner archipelago.



Lämningar efter uroxj ägarna 
vid Bailtorp
av Bengt Nordqvist

Överlagrade boplatser utgör en av de klassiska fornlämningsformerna i Göte
borgsregionen. Därigenom knöt utgrävningarna vid Bailtorp an till en sedan 
länge etablerad stenåldersforskning. Provundersökningarna hade indikerat att 
platsen kunde innehålla organiska lämningar, förutom det sedvanliga flintmate
rialet. I ett av provschakten påträffades flintspån, hasselnötsskal och en träd
gren. Fynden, som daterades till mellersta delen av mesolitikum, var belägna i 
ett tunt gruslager under en meter tjockt lerlager.

Längs västkusten tillhör det sällsyntheterna att man påträffar obrända benma
terial från mesolitikum. Undersökningarna längs kustområdet har dock gett ett 
omfattande flintmaterial från äldre stenålder, men motsvarande benmaterial 
hade tidigare i stort sett saknas. Enbart i Göteborg har ett 60-tal överlagrade 
mesolitiska boplatser undersökts. Vid något enstaka tidigare tillfälle har man 
funnit ben. Från närregionen kan nämnas Bua Västergård som ligger endast 
några kilometer väster om Bailtorp. Några mil söderut har UV Väst tidigare 
undersökt en tidigmesolitisk boplats vid Ölmevalla.

Undersökningen
Vid slutundersökningen under sensommaren 1987 koncentrerades utgrävningen 
till en början till den nedre lertäckta ytan. Enligt tidigare erfarenhet, är det just 
inom lertäckta områden som bevarandeförhållanden varit bäst för obrända ben 
och annat organiskt material. Under ett första skede av undersökningen kon
centrerades också resurserna till detta lertäckta område. Med grävmaskin frilä
des det fyndförande gruslagret som låg under leran. Det lilla området som 
avbanades först kan liknas vid en mindre terrass. På denna nästan omärkliga 
avsats fanns stora mängder kol utspritt i gruslagret. I slänten nedanför terrassen 
påträffades brända och obrända hasselnötter. Där låg också enstaka mikroliter, 
flintspån och flintavslag. Senare påträffades också tallkottar, bark och ett till 
hälften förkolnat trästycke.

I ett försök att finna eventuella mesolitiska gravar utvidgades avbaningsområ- 
det ytterligare. Tidigare forskning har visat, att begravningar från mesolitikum
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förefaller ha varit belägna i anknytning till boplatsen. Detta gäller åtminstone i 
slutet av mesolitisk tid. Här fanns möjligheten att klarlägga om motsvarande 
förhållande rådde även under äldsta och mellersta delen av mesolitikum. Då den 
övre delen av slänten hade frilagts kunde konstateras att gravanläggningar sak
nades. Däremot påträffades en förhållandevis stor mängd djurben tillsammans 
med ett rikligt och varierat flintmaterial.

I de kalkfattiga jordarterna i denna region sker en snabb urlakning av benen. 
Orsaken till att benmaterialet från Balltorp har bevarats var förekomsten av 
järnutfällningar i de fyndförande sand- och gruslagren. Samma förhållande har 
rått på andra västsvenska boplatser.

Vid utgrävningen av det övre området påträffades brända och obrända ben 
tillsammans med ett omfattande mesolitiskt flintmaterial. Benmaterialet domi
nerades av ben från uroxe, vildsvin och kronhjort. Under utgrävningens gång 
konstaterades att benen låg utspridda på en ca 80 m2 stor yta. Fragmentiserings- 
graden varierade och ett av de större benen var ett mellanfotsben från en uroxe. 
Förutom benrester påträffades också benfragment från redskapstillverkning och 
fragment av benredskap. Det förekommer exempelvis spetsar med langsgående 
skåror och halvfabrikat med borrhål.

På Balltorp hittades en stor mängd flintredskap, som dominerades av olika 
mikroliter, exempelvis lancettmikroliter, trekantsmikroliter och eneggade spet
sar. Flera yxvarianter som Sandarnayxa, kärnyxa och skivyxa grävdes också 
fram, liksom knivar, skrapor, borrar och sticklar.

/ v y y y /
+ + +
+ + +
+ + +

LULLLLLLLLU

LL LLLLLLlLL 
L L L LLLLLLLL

Matjord (obestämd mylla) 
(lager 1)

Postglacial lera 
(lager 2)
Postglacial sand 
(lager 3)
Stenig grusig sand (fyndskiktet) 
(lager 5)
Senglacial lera 
(lager 6)

Fig 2. Den typiska överlagringsprofilen är inte så komplicerad som den 
förefaller. Underst finns senglacial lera. Ovanför detta lerlager finns 
gruslagret, som också utgör själva fyndskiktet. Ovanför fyndskiktet finns 
sand- och lerlager (postglacialt), som avsatts i samband med transgres- 
sionen, dvs då havet översvämmade dessa äldre markytor. (Efter Hult- 
berg Fyndrapporter 1980-81).
The typical transgression stratigraphy is notso complicated as it appears. 
At the bottom there is late glacial clay. Above this there is a layer of gravel 
which is the actual find-bearing horizon .Above this there are layers of 
post-glacial sand and clay deposited during transgressions, i. e. when the 
sea flooded what had previously been land.
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Hela fyndmaterialet på den övre boplatsen hade inlagrats i ca tio olika grus- 
och sandlager. De fyndförande lagren hade sammanlagt en mäktighet på ca en 
meter. På den nedre ytan däremot låg fynden endast i ett tunt grusskikt under 
leran. Båda dessa fyndomständigheter är ett resultat av den s k postglaciala 
transgressionen. Boplatsen har legat på en sådan nivå att den under atlantisk tid 
har översköljts av havet och bäddats in i olika ursvallade sediment.

Fig3. Mellanfotsben,yxaavSan- 
darnatyp och flintpilspets från det 
övre området.
Teckningar Eva Crafoord-Jonsäter 
A metatarsal of an aurochs, Sandar
na axe and arrowhead from the up
per area.
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Anläggningar — en sällsynthet
Det har varit få tillfällen där bevarade anläggningar har kunnat konstateras på 
de överlagrade boplatserna. Boplatsen vid Sandarna utgör ett undantag. Vid 
undersökningarna på 1930-talet kunde lämningar av hyddor och ett flertal här
dar konstateras. Först 50 år senare påträffades ytterligare en eldstad och nu var 
det på den överlagrade boplatsen vid Balltorp. Under alla grus- och sandlagren 
på den övre boplatsen fanns en mycket välbevarad härd. Anläggningen kan 
beskrivas som en flack grop vars botten täcktes av ett tunt kollager. Detta 
kollager var i sin tur täckt av knappt knytnävsstora rundade stenar. Härden har 
dateras till 8265 ± 120 BP (okalibrerat), d v s ca 7 200 f Kr.

Fig4. Eldstaden utgjordes av en flack grop i den glaciala leran. Gropens 
botten var täckt av ett tjockt kollager, som i sin tur var övertäckt av 
knappt knytnävsstora rundade stenar. Foto B. Nordqvist.
The hearth consisted ofa shallow pit in the glacial clay. The bottom of the 
pit was covered by a thick layer of charcoal, superimposed in its turn by 
almost fist-sized, rounded stones.
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Fig 5. Grusstratigrafin grävdes lagervis i meterrutor. En kvantitativ me
tod som möjliggjorde utgrävning av hela det benförande området.
Foto B. Nordqvist.
The gravel layer was dug stratigraphically in metre squares, a quantitative 
method which enabled the whole of the area with faunal remains to be 
investigated.

Dateringsproblemen
Ett problem med de överlagrade boplatserna har varit att C14-datera fyndmate
rialen. Tidigare har man oftast erhållit värden som man antagit har varit för 
unga. Vid utgrävningen i Balltorp fingrävdes delar av den langsgående profilen i 
centimeterskikt. I dessa skikt påträffades bland annat brända hasselnötsskal. 1 
och med möjligheten att datera kolfragment med tandemaccelratormetoden 
skapas nya förutsättningar att välja analysmaterial. Det finns nu möjlighet att 
datera på mycket små kolmängder som insamlas från så säkra fyndomständighe
ter som var möjligt. Genom datering av hasselnötskal har den nedre boplatsytan 
kunnat dateras till 8890 ± 105 BP (okalibrerat). Det benförande gruslagret på 
den övre boplatsytan har daterats till 8905 ± 120 respektive 9080 ± 110 BP 
(okalibrerat). BP-värden används eftersom det inte finns kalibreringskurvor för 
så tidiga dateringar. De benförande lagren på den övre ytan förefaller alltså vara 
samtidiga med det botaniska materialet från den nedre lertäckta ytan.
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Västsvenskt mesolitikum — ett debattämne
I mitten av 1970-talet pågick en debatt mellan Stig Welinder och Carl Cullberg 
kring västsvensk mesolitisk kronologi. Den gällde grundläggande frågor kring 
urval av analysmaterial, val av strandlinjekurvor för datering, olika ledarte- 
fakters kronologiska avgränsning m m.

Flera av problemen som rör kronologi är fortfarande aktuella. Överlagrade 
boplatser som Balltorp innehåller också många möjligheter i en kronologidis
kussion, men består också av många andra problemområden. Ett av problemen 
är förståelsen av det geologiska förloppet när fyndmaterialen lagras in i sedimen
ten. De senare årens forskning kring strandlinjeförskjutningen i Göteborgsom
rådet har gett en god generell riktlinje för regionen. Vid försöken att placera ett 
fyndmaterial från en boplats i en kronologisk diskussion är det viktigt att analy
sera hur strandförskj utningsförloppet har påverkat den enskilda överlagrade 
boplatsen.

Ett ytterligare problem är förknippat med den traditionella kronologin i rela
tion till strandförskjutningen. Den traditionella uppfattningen är att de olika 
teknokomplexen Hensbackakultur och Sandarnakultur är äldre än, respektive 
yngre än 9000 BP. Problemet är att i Göteborgsområdet äger regressesionsmaxi- 
mum rum vid samma tidpunkt. Boplatser belägna inom denna trangressionsnivå 
kan alltså rymma båda teknokomplexen. Konsekvensen är att det är svårt att 
koppla ett fyndmaterial (överlagrad boplats) till en kronologisk fas, exempelvis 
Sandarnakultur.

m.ö.h.

♦ 25 -

SANDARNA
KULTUR

LIHULT-
KULTUR

65 00 BP
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En viktig faktor är också möjligheten till jämförelse. Fyndmaterialet från de 
överlagrade västsvenska boplatserna innehåller ett rikt flintmaterial. Betydelsen 
av paralleller i exempelvis det sydskandinaviska fyndmaterialet var också en av 
huvudpunkterna i Gullbergs och Welinders debatt, eftersom likartade artefakter 
i olika regioner inte behöver betyda ett motsvarande synkroniskt utvecklingsför
lopp. Vissa föremål från västsvenskt mesolitikum är exempel på ett sådant 
förhållande. Artefaktgrupper som exempelvis eneggade spetsar har större an
knytning till sydnorskt än skånskt-danskt mesolitikum. Andra artefaktgrupper 
som lancettmikroliter har mer ett samband med skånskt-danskt, än norskt meso- 
litikum. Vissa redskap, som Sandarnayxa och hullingspets, är ledartefakter som 
både i antal och utbredning kan ses som en specifik västsvensk företeelse. Det 
är, som Gullbergs arbeten visar av primärt intresse att få en kronologisk avgräns- 
ning av det västsvenska materialet. Först i ett sekundärt skede är det av vikt att 
utföra komperativa studier av artefaktmaterial från angränsande regioner.

Sett utifrån den förda diskussionen är naturligtvis Balltorpsboplatsen även 
viktigt ur kronologiska synvinkel. Grunden för en kronologisk analys är det 
varierade flintmaterialet. Flintmaterialet tillsammans med den noggranna fin
grävningen av grusstratigrafin utgör utgrävningsmässigt baselementen i den 
kommande analysen. Resultaten kan sedan relateras till C14-daterade förkolna
de hasselnötskal från stratigrafin. Samtidigt kan flintmaterialet analyseras ut
ifrån typologiska och flintteknologiska kriterier. Först därefter kan resultaten 
jämföras med andra mesolitiska boplatser. Allt sammantaget är detta en process 
som kommer att ta lång tid i anspråk.

Fig 6. Strandförskjutningskurvan visar att överlagrade boplatser kan 
innehålla lämningar från både Hensbacka- och Sandarnakultur. Tradi
tionellt anses inte Lihultmaterial finnas på de överlagrade boplatserna. 
Lihultkultur är ett teknokomplex som återfinns först efter transgres- 
sionsmaximum.
A shoreline displacement curve shows that transgressed settlement sites 
may contain remains from both the Hensbacka and Sandarna Cultures. 
Traditionally, Lihult assemblages are regarded as absent from transgres
sed settlement sites. The Lihult Culture is a techno-complex not found until 
after the post-glacial maximum.
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Summary
In connection with a rescue excavation at Balltorp in the town of Mölndal, a 
transgressed settlement site from the Sandarna Period was excavated. In a gravel 
horizon of 1 m in thickness an assemblage containing the burnt and unburnt 
bones of aurochs, wild boar, red deer and other animals was encountered. Flint 
tools included microliths, Sandarna axes, core axes, knives, scrapers, borers and 
burins. Most of the assemblage lay in contexts which can be radiocarbon dated to 
c. 9000 +/- 110 BP (uncalibrated). A hearth encountered below the cultural 
layers has been dated to 7200 BC (calibrated).
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Annelund — en senneolitisk bondgård
av Kent Andersson, Dan Fagerlund och John Flamilton

En av de minst kända perioderna i Mellansveriges förhistoria är senneolitikum 
och dess övergång i bronsålder (Olsson & Åkerlund 1987, s 24 f). Inga boplatser 
som med säkerhet har kunnat föras till tidsavsnittet har undersökts, trots att 
området bitvis är relativt rikt på lösfynd av för perioden kännetecknande före- 
målsformer. Enstaka anläggningar, som de mycket sällsynta hällkistorna (Jaanu- 
son & Siiven 1962; Jaanuson 1969; Thålin 1970) och de lika ovanliga skärvstens- 
högarna med begynnelsedatering i perioden (S Söderberg muntligt), indikerar 
dock att boplatserna finns, men att vi ännu inte kommit dem på spåret. Orsaker
na härtill kan vara många. Möjligen är det helt enkelt så, att de inte låter sig 
urskiljas i det arkeologiska källmaterialet, dvs fyndmaterialet är så anonymt att 
det inte tillåter en närmare precisering av dateringen. En annan förklaring kan 
vara, att boplatserna är belägna på platser där man inte förväntar sig att finna 
dem. Den förändring av havsytans nivå som påvisats, och som inträffade under 
brytningstiden mellan stenålder och bronsålder, kan ha inneburit, att boplatser
na ligger på helt andra nivåer än vad man tror. En antydan om att båda dessa 
faktorer kan ligga bakom den till synes existerande kunskapsluckan gavs av 
undersökningarna i Annelund strax öster om Enköping, där en boplats från 
senneolitikum/äldsta bronsålder blev föremål för en arkeologisk undersökning 
under säsongen 1987.

E18-proj ektet
Undersökningen vid Annelund ingår i det mycket omfattande E18-projektet 
som tillkommit till följd av omläggningen av väg E18 mellan Bålsta och Enkö
ping. Projektets bakgrund och några preliminära resultat har tidigare presente
rats på skilda platser (Andersson 1988a, s 3 ff och där anförd litteratur), och här 
skall därför endast konstateras, att många av de vunna resultaten kommer att 
förändra bilden av den uppländska förhistorien. Inte minst gäller detta den 
bebyggelsehistoriska utvecklingen, där övergripande frågeställningar kring skill
nader mellan ett område präglat av landhöjningen (Trögden) och ett där denna 
bara haft marginell betydelse (Håbo-landet) kan belysas. Även för den fortsatta 
analysen av boplats- och områdesutnyttjande kommer E18-undersökningarna 
att få betydelse, liksom för diskussionen kring huskonstruktioner.

E18-projektet lades redan från början upp efter en trestegsmodell, med en 
inledande specialinventering (Rapport 1985-06-10), en efterföljande provunder-
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Figl. Översiktsplan över Stenvretenområdet, där Annelund ingår, med 
fasta fornlämningar och boplatsindikationer inlagda. Den i uppsatsen 
behandlade ytan är markerad med en ram.
General plan of the Stenvreten area, where Annelund is situated. Ancient 
monuments and settlement site indications are marked. The area discussed 
in this article is framed.

sökning (Rapport 1985-12-05) och därefter slutundersökning. Redan vid special
inventeringen konstaterades för Annelunds vidkommande, att det i den plöjda 
åkermarken uppträdde boplatsindikationer i form av skärvig och skörbränd sten 
samt bränd lera. Vid inventeringen påträffades även en skrapa av flinta. Med 
hjälp av en jordsond var det också möjligt att påvisa bevarade kulturlager under 
de plöjda lagren inom delar av området. Till dessa indikationer kommer de 
sedan tidigare kända fornlämningarna, som gravar, skärvstenshögar, skålgrops- 
förekomster och en sentida vägbank (fig 1). Från en inte närmare känd plats 
härrör även en kantyxa av brons, tillvaratagen vid nyodling i slutet av 1800-talet. 
Yxan tillhör en typ som kan dateras till bronsålderns period I (Andersson & 
Hjärthner-Holdar 1989), ett inte helt ointressant faktum när de nu framkomna 
boplatslämningarnas datering skall diskuteras.
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• Skärvsfenshög 

O Stensättning

/////' Kult urlager synligt eller konstaterat 
vid stick. Ej. avg rän s a t.

S Skålgrop

A Fynd av spridda skärvstenar 

X Övriga lösfynd, ex. slagen flinta, kerami k 

t-t-H" Schakt kant undersökningsområde

Begränsning i söder för kulturlager 
sammanhängande med undersökningsområdet

0 100 200m
----- 1

Undersökningarna
Inför provundersökningen på hösten 1985 uppställdes flera frågeställningar och 
målsättningar. En av dem var, att försöka rumsligen begränsa de boplatsläm
ningar som framkommit vid specialinventeringen. Det var därför nödvändigt att 
även provundersöka områden som låg utanför själva vägsträckningen. I många 
fall kunde verkligen boplatserna avgränsas på ett tillfredsställande sätt, men i 
Annelund fick man nöja sig med att fastställa gränsen i söder och den ungefärliga 
gränsen i öster. Till följd av bland annat sentida bebyggelse och annan markex
ploatering var det dock inte möjligt att avgöra var lämningarna slutade mot norr 
och väster (Rapport 1985-12-05, s 10 ff).

Gränsen mot öster fastställdes vid slutundersökningen, och den kunde bekräf
tas vid en schaktövervakning som utfördes senare (Andersson 1987). Tack vare
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Fig 2. Flygfoto över Annelund-boplatsen med den undersökta ytan i 
schaktets förgrund. I bildens centrum, vid ledningsstolpen, framkom 
hällkistan. Foto Jan Norrman.
Aerial photo of the Annelund settlement site with the excavated area at the 
front of the trench. The cist lay in the middle of the picture.
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att området norr och väster om boplatsen under 1988 kom att bli aktuell för en 
planerad industrietablering, kunde senare även begränsningen i dessa väder
streck fastställas, om än dock bara grovt (Andersson 1988 b-c). De gjorda 
gränsbestämningarna visar att boplatslämningarna täcker en yta av ca 54 hektar 
(fig 1), d v s att det rör sig om en mycket omfattande bosättning. Hur långlivad 
den varit rent kronologiskt är ännu för tidigt att yttra sig om. Fornlämningarna 
inom området har en homogen prägel, något som talar för en viss samtidighet. 
Det kan dock röra sig om en ”samtidighet” som innefattar flera perioder, och 
begreppet skall absolut inte uppfattas bokstavligen.

Slutundersökningen av boplatsen vid Annelund genomfördes 1987. Hela väg
sträckan, ca 2,5 hektar, avbanades maskinellt ner till anläggningsnivå. Under
sökningsmetodiken innebar att matjorden först borttogs och eventuella under
liggande kulturlager avlägsnades skiktvis. Inom vissa partier sparades dock kul
turlagret och undersöktes för hand (se nedan). Före avbaningen lades även tre 
referensytor ut (s k pallar), där avsikten var att såväl matjordslagret som det 
underliggande kulturlagret skulle handgrävas. Syftet med dessa ytor var att 
fastställa vilken typ av föremål som bevaras från ett sönderplöjt kulturlager samt 
att studera fyndens sekundära spridning. Till följd av oförutsedda händelser kom 
dock endast en av pallarna att undersökas på det planerade sättet. Resultaten 
från pallen är dock intressant. Trots att referensytan låg i direkt anslutning till ett 
av husen (hus III nedan) var inblandningen av förhistoriska fynd mycket ringa. I 
princip kan man säga, att det enda som vittnade om förhistoriska aktiviteter i de 
plöjda lagren var förekomsten av skärviga och skörbrända stenar. Även om det 
rör sig om resultat, vunna på en begränsad yta, kan det vara vägledande då man 
diskuterar boplatsindikationer i fullåkerbygder, och väl värt att notera är att 
skärvstensförekomst i en åkeryta får ses som en mycket kraftig boplatsindikator.

Hällkistan
Grävningen i Annelund kom främst att vara en boplatsundersökning, men det 
mest spektakulära fyndet utgjordes av en hällkista i röse (Andersson & 
Hjärthner-Holdar 1989; Hjärthner-Holdar 1988). Kistan är den andra i sitt slag 
som undersökts i Uppland. Den innehöll vid sidan av lämningarna efter ca 50 
individer (intilliggande bengrop inräknad) även en förhållandevis stor mängd 
gravgåvor, varibland kan nämnas en flintdolk, flera mindre flintföremål, en 
flintpilspets samt två pärlor av bärnsten (Hjärthner-Holdar 1988, s 21). Beva- 
ringsförhållandena i kistan var mycket goda, förmodligen tack vare att den, 
sedan dess funktion som grav upphört, kommit att täckas av en skärvstenshög. 
Skärvstenshögen har tillslutit graven hermetiskt, och kistan var därför så gott 
som helt intakt då den undersöktes. Att graven varit i bruk under en längre tid 
visas av att man vid ett tillfälle rensat ut den och lagt de utstädade benen i en 
grop utanför själva röset. Intressant är att gropen var helt fylld med ben, men att
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PALL A2

SKÄRVSTENSHÖG

HUS I

gravgåvor helt saknades. Möjligen har man låtit dessa ligga kvar i kistan av en 
eller annan orsak. Strax utanför gropen påträffades dock en miniatyryxa av flinta 
(Andersson & Hjärthner-Holdar 1989, fig 4), men yxans samband med gropen 
kunde inte fastställas.

Trots att hällkistan av naturliga orsaker kom att tilldra sig det största intresset 
på grävningen är de resultat som utvanns på boplatsdelen även av stort värde 
(Andersson 1988, manus). Materialet är ännu bara högst preliminärt analyserat, 
och här nedan skall några resultat från en begränsad yta i undersökningsområ
dets västra del presenteras (fig 2). Resultaten skall inte ses som de slutgiltiga, 
utan kan under det fortsatta arbetets gång komma att revideras.

Den västra boplatsytan
Vid avbaningen i undersökningsytans västra del (fig 1, 2) påträffades mycket 
omfattande boplatslämningar, bl a i form av en tidigare ej känd skärvstenshög
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hus in .

Fig3. Översiktsplan över det västra 
boplatsområdet med hus, skärv- 
stenshög och kulturlager. Den 
streckade linjen markerar kulturlag
rets utbredning efter avbaning. På 
planen har även de som fig. 4 och 5 
återgivna profilerna markerats. 
General plan of the western settle
ment site area with buildings, mound 
of fire-cracked stone and cultural de
posit. The dashed line shows the ex
tent of the cultural deposit after the 
removal of the overburden. The sec
tions in fig. 4 and 5 are also marked 
on this plan.

samt flera hus och andra anläggningar och nedgrävningar (fig 3). I anslutning till 
dessa lämningar uppträdde även ett bitvis starkt fyndförande kulturlager, och 
det beslöts att en yta, motsvarande ca 450 m2, skulle sparas och intensivundersö- 
kas för hand. Tyvärr hade området skadats genom framförallt den sentida väg- 
bank som anlagts över delar av området. De största skadorna förorsakades av de 
nedgrävda diken som kantat vägen. Vägbanken i sig hade snarare haft en kon
serverande effekt på de äldre lämningarna och bl a förhindrat att skärvstenshö- 
gen helt utplånats. Genom störningarnas sträckning kunde det även fastställas, 
att vägen genom tidernas lopp ändrat läge vid ett flertal tillfällen, något som för 
övrigt framgår av kartmaterialet. I ett av dikena framkom ett silvermynt från 
1600-talet, men vägen bör vara betydligt äldre än så i sin äldsta sträckning.

Trots att vägbanken fungerat som ett skydd för skärvstenshögen hade ytliga 
skador uppstått på den då banken anlagts, bl a hade toppen avplanats och högen 
därmed erhållit en flackare profil än den ursprungliga. Högens södra del hade 
även totalförstörts genom en kombination av vägdiken och odling. Formen på de 
intakta delarna talar emellertid för en ursprungligen rund form med en diameter
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Profil I

MÖ. H. 
♦ 27,oo

♦ 26,00

M.O.H.

liii = SvQml age r L4 TUT = Kulfurlager

Fig 4. Profil som visar de stratigrafiska förhållandena på boplatsen.
Över kulturlagret ligger transgressionslagret och "låser” boplatsläm
ningarna.
Section showing the stratigraphy of the settlement site. A transgression 
deposit superimposes the cultural horizon, ‘sealing’ the settlement re
mains.

♦ 27,oo

♦ 26,oo

Fig 5. Profil över skärvstenshögen A414 med transgressionslagret synligt 
i den östra delen.
Section through mound of fire-cracked stone A414, showing the transgres
sion deposit in the east.
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av ca 8,1 m (fig 3). Högens packning bestod av skärvig och skörbränd sten, de 
senare bitvis kraftigt fragmenterade och närmast i form av grus. Mellan stenarna 
var fyllningen sotig och närmast svart till färgen (fig 5).

När skärvstenshögen hade undersökts och borttagits framgick det, att den 
anlagts på en yta med årderspår, till färgen svarta och gråsvarta. I den ljusa sand 
som fanns inom detta parti bildade årderspåren ett till synes planlöst virrvarr (fig 
6, 7), men tendenser till parallellitet finns. Storleken på de bevarade resterna av 
odlingsytan är helt betingad av skärvstenshögens diameter, och den har alltså 
ursprungligen varit större. Intressant med ytan är, att den åtminstone delvis varit 
inhägnad. I den västra delen förekom ett stort antal pinnhål, vilka delvis kan 
sammanföras till sammanhängande linjer. Orsaken till att området varit in
hägnat måste vara att man sökt undvika att kreaturen skulle ta sig in till den 
växande grödan.

Fig 6. Plan över de årderspår som 
framkom under skärvstenshögen.
Plan of ard marks encountered un- l- ■
der the mound of fire-cracked stone.
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Till odlingsytan hör även ett ca 2x1 m stort, enskiktat "odlingsröse”, upp
byggt av rundade stenar. Packningen kan sättas i samband med de många oregel
bundna gropar som fanns i området och som tolkats som uppkomna vid stenröj- 
ning. Under stenpackningen, och i den sterila leran, fanns en tunn men bitvis 
kraftig kolhorisont med ett starkt inslag av dåligt bränt kol från kvistar och 
pinnar. Horisonten visar att området i ett inledningsskede svedjats och sedan 
röjts fritt från sten. En likartad packning, men mer svårtolkad, fanns för övrigt 
norr om skärvstenshögen.

Även om årderspåren utgör de starkaste bevisen för odling i området finns 
även andra åkerbruksindikationer. Mest konkret av dessa är naturligtvis de 
förkolnade sädeskorn som framkommit i fyllningen till vissa stolphål, men de 
visar egentligen inte med säkerhet att odling skett på platsern utan bara att man 
haft tillgång till säd. Betydligt starkare belägg för odling på platsen utgör det 
fragment av en flintskära som framkom i kulturlagret inte långt från skärvstens
högen (fig 15). Skärans kiselerade, blänkande yta visar på flitigt bruk innan den 
slutligen förstörts. Ett indirekt belägg för odling utgör även de fragment av 
löpare som ingått i skärvstenshögens packning, men också för dessa måste 
förbehållet göras, att de vittnar om förekomst av säd men inte direkt om odling.

Slutligen kan även nämnas, att kulturlagret norr om skärvstenshögen förmod
ligen odlats efter det att bosättningen upphört där. Vid undersökningen fastställ
des nämligen, att den brända leran i ytskiktet hade en högre fragmenteringsgrad 
än den som låg djupare. Detta har tolkats som ett tecken på odling, där den 
mekaniska bearbetningen av jorden medfört att de brända lerbitarna fragmente- 
rats. Fenomenet har tidigare kunnat iakttas bl a i Södermanland. (B Elfstrand 
muntligt).

Kulturlagret och fynden
Kulturlagret i anslutning till skärvstenshögen och norr därom hade en tjocklek 
på upp mot 20 cm, med partier av betydligt större tjocklek. Då ingen uttalad 
stratigrafi kunde urskiljas undersöktes lagret i artificiella skikt om 10 cm.

Det visade sig härvid, att den brända leran och lerkliningen uppträdde i två 
skikt: ett relativt ytligt och ett närmare botten. Förhållandet torde avspegla två 
bebyggelsefaser (se nedan). Anmärkningsvärt med den brända lerans spridning 
är, att förekomsten upphör, eller i det närmaste upphör, utanför den omedelba
ra närheten till de påvisade huskonstruktionerna. Som exempel på detta kan en 
referensyta (pall All, fig 3) anföras. Trots att ytan låg endast ca 15 m nordväst 
om hus I, och undersöktes på samma sätt som det stora området med kulturla
ger, påträffades bara mindre bitar av bränd lera.

Lerkliningen i kulturlagret är förhållandevis välbevarad, speciellt i det undre 
skiktet, och uppvisar framförallt avtryck av strån, kvistar och pinnar med flera 
exempel på flätteknik.
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Fig 7. Ett mindre parti med årderspår. Lägg märke till hur de i profilen 
bildar U- eller V-formiga hack. Foto Dan Fagerlund.
A smaller area with ark marks. In section they form U- or V-shaped 
scratches.

Keramiken som framkom på boplatsen och i skärvstenshögen är av vanlig, 
traditionell boplatskaraktär och därmed svår att närmare tidsfästa. Den har en 
jämn fördelning över hela ytan med undantag för skärvstenshögens nedre skikt 
som innehåller mer keramik än omgivande kulturlager.

Utöver bränd lera/lerklining och keramik framkom även en del flintartefakter, 
av vilka en skrapa, en flathuggen pilspets med urnupen bas samt den redan 
nämnda skäran speciellt skall framhållas (fig 15). Förvånande är emellertid, att 
stenartefakter generellt är ovanliga i Annelund, och att avslag av t ex kvarts inte 
alls förekommer i den mängd som man kanske skulle förvänta sig.

Under och i kulturlagret framkom en mängd skilda anläggningar, däribland 
hus 11, som inte syntes i kulturlagrets yta men som i takt med att undersökningen 
framskred började framträda. Framförallt var ytan rik på skilda typer av ned- 
grävningar där tolkningen ännu måste lämnas öppen. Att även dessa represente
rar skilda faser står emellertid helt klart.
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Boplatsens relativa kronologi
Utifrån undersökningsresultaten kan följande bild ges av bebyggelseetablering
en och utvecklingen inom den västra boplatsytan. Det bör dock påpekas, att 
detta bara gäller den här behandlade ytan och alltså inte är en analys av hela 
undersökningen i Annelund.

Fas I
I ett initialskede har ytan förberetts för bosättning och odling genom att svedjas 
av. En mindre yta har därefter stenröjts och tagits i bruk för odling. Förmodligen 
har hus I uppförts samtidigt som denna uppodling skett. För detta talar den ljusa 
fyllningen i de stolphål som kan knytas till huset, liksom förhållandet att flera av 
stolphålen överlagras av kulturlagret.

Samtida med denna fas är det undre av de två skikt med bränd lera/lerklining 
som konstaterades i kulturlagret. Det har med största sannolikhet ett kronolo
giskt samband med den fas som hus I representerar, men behöver inte nödvän
digtvis direkt härröra från detta hus. I stället är det mera rimligt att skiktet skall 
kopplas till några svårtolkade stolphål som ligger på linje i ungefär nordväst- 
sydöstlig riktning i ett område nordost om hus I. Dessa stolphål har fyllningar 
som överensstämmer väl med stolphålen i hus I genom sin ljusa färg, och det 
pekar på ett relativt tidigt anläggningsskede. Förmodligen tillhör de en byggnad 
som är samtida med hus I, men som fyllt en annan funktion. Detta osäkra hus (ej 
medtaget nedan) har varit uppfört i rät vinkel mot hus I och har genom aktivite
ter under yngre faser (dvs hus II :s tid) skadats kraftigt och dess grundplan är 
därför svår att fastställa.

Fas II
Under en mer framskriden del av bosättningen, efter det att ett klart uttalat 
kulturlager har hunnit bildas, sker en viss omstrukturering av bebyggelsen och 
de till denna hörande aktiviteterna. Hus I kommer ur bruk och överges och hus
II uppförs nästan i linje med det äldre huset.

Den tidigare odlade ytan överges även, och delar av den täcks av en skärv - 
stenshög. Att händelseförloppet tett sig på detta sätt framgår av att flera av 
konstruktionsdetaljerna i hus II grävts ner genom kulturlagret och att fyllningen 
i flera anläggningar har närmast identisk karaktär med kulturlagret. Denna fas 
motsvarar det övre skiktet av bränd lera och lerklining i kulturlagret.

Fas III
En tredje fas inom området representeras av den odling som skett efter det att 
hus II övergivits. Hur denna fas förhåller sig till det i områdets östra del liggande 
hus III går inte att fastställa. Huset uppvisar yttre likheter med hus I, men detta 
behöver inte uppfattas som ett direkt kriterium på absolut samtidighet, utan hus
III kan mycket väl höra till den avslutande bebyggelsefasen i området.
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Fig 8. Hus I i plan och profil. Profilritningarna är uppställda så att 
anläggningarna, i förhållande till varandra, erhållit en med planen över
ensstämmande position. Ett visst urval av de viktigaste anläggningarna 
har gjorts för att förtydliga bilden.
Building I in plan and section. The section drawings are arranged in such a 
way that they, in relation to each other, correspond to their position on the 
plan. For the sake of clarity, a sample of the most important features has 
been selected.
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Fig 9. Hus II i plan och profil, uppställda enligt samma kriterier som fig. 8. 
Building II in plan and section, arranged according to the same criteria as 
in fig. 8.
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Fig 10. Hus II från sydväst. Foto Kent Andersson. 
Building IIfrom the south-west.

Fas IV
Slutligen inträffar något som endast kan betecknas som en katastrof för bosätt
ningen: boplatsen, åkermarken och skärvstenshögen täcks av ett upp mot 18 cm 
tjockt, flutet sandlager vilket genom diatoméforekomst kan kopplas till en trans
gression (fig 4, 5 och nedan).

Transgressionslagret vilar direkt på kulturlagret och skärvstenshögen, utan att 
något mellanliggande vegetationsskikt syns. Detta indikerar ett relativt snabbt 
händelseförlopp, där höjningen av vattenytan skett hastigt utan att boplatsen 
övergivits långt tidigare. Ytligt i transgressionslagret märktes en mörkare, något 
grusigare horisont som tolkats som en gammal markyta.

Om denna tolkning är korrekt innebär det, att ingen nyetablering skett på den 
västra boplatsytan efter det att vattnet dragit sig tillbaka. På andra platser inom 
den undersökta ytan, exempelvis i anslutning till hällkistan, finns emellertid 
boplatslämningar som är yngre än transgressionen.
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Fig 11. Hus III i plan och profil uppställda enligt samma kriterier som 
fig. 8 med den skillnaden att samtliga anläggningar medtagits.
Building III in plan and section, arranged according to the same criteria as 
in fig. 8, but with all features included.
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Husen
Tre hus har konstaterats inom den västra boplatsytan. Av dessa återstod huvud
sakligen stolphål och andra anläggningar, nedgrävda i lera, vilka bildade sam
manhängande konstruktioner. Husen var anlagda i en flack sluttning mot syd
sydväst, ca 26-21 m ö h, och orienterade i nordöst-sydväst och östnordöst-väst- 
sydväst. I väster fanns hus I och hus II, placerade nästan på linje, gavel mot 
gavel, med de takbärande stolphålen ca 2 m från varandra och hus II förskjutet 
ca 1 till 2 m åt öster. Hus III låg ca 15 m längre österut (se fig 3).

Endast hus III blev säkert frilagt i sin fullständiga utsträckning. Hus I och hus 
II fortsatte utanför det avschaktade området i söder och norr. Husen hade något 
olika skador och var olika väl bevarade.

Hus I låg delvis under den sentida vägbanken, vilken skyddat denna del av 
huset. Vid sidan av vägbanken löpte dock flera mindre diken och lednings- 
schakt, som skadat huset på flera ställen.

Hus II var helt fritt från sentida skador och till större delen täckt av kulturla
gret. Däremot fanns i och i anslutning till hus II nedgrävda anläggningar, vilka 
indikerade aktiviteter i området både före och efter den tid huset stått uppbyggt. 
Stratigrafin var som tidigare nämnts relativt otydlig, vilket givetvis försvårat 
tolkningen.

Hus III slutligen genomkorsades av ett mindre dike och var i övrigt helt 
överplöjt, med plogfåror synliga ner i den sterila leran i den nordöstra delen av 
huset.

Konstruktioner
De stolphål som bedömdes som oskadade hade i allmänhet plan eller mjukt 
rundad botten och tämligen branta sidor, som i några fall vidgades kraftigt i ett 
tunt skikt närmast ytan. De flesta stolphålen var relativt symmetriska med en 
mörkare nyans i mittpartiet. Fyllningen bestod vanligen av ganska homogen 
kulturjord, i kanterna något mer lerinblandad. Förekomst av stenar i fyllningen 
varierade stort från kraftig och tydlig stenskoning till inga stenar alls. Flertalet 
stolphål hade endast mindre fläckar och stänk av kol eller bränd lera. I de 
stolphål i hus I och hus II som fanns under kulturlagret påträffades i vissa fall 
uppemot 400 g bränd lera och lerklining. Här var dock stolphålens övre begräns
ning mot kulturlagret så otydlig att det var svårt att avgöra vart ett fynd i 
gränszonen skulle hänföras, varför dessa uppgifter bör ses som något osäkra.

Lämningarna av husen pekar mot att dessa haft en tämligen likartad grund
konstruktion, men vissa variationer i dimensioneringen och detaljskillnader 
kunde ändå skönjas (jfr tabell 1 och fig 8, 9,11). Till de grundläggande likheter
na hör två parallella rader parställda stolphål.

Vidare kan nämnas att avstånden mellan stolphålsparen varierade på ett likar
tat sätt i alla husen. Mellan de yttersta och de näst yttersta stolphålsparen tycks 
avståndet ha varit något förkortat jämfört med avståndet mellan övriga stolp- 
hålspar. Dessutom fanns i husens mittpartier ett något förlängt avstånd mellan
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två stolphålspar. Detta kan möjligen tolkas så att husens stommar varit uppförda 
enligt en gemensam grundplan, där de förkortade avstånden vid husens ändar 
varit betingade av någon speciell gavelkonstruktion. Det förlängda avståndet i 
husens mittpartier däremot kan ha avsett att där skapa en något större yta, fri 
från stolpar. En annan möjlighet kan vara att de avvikande avstånden mellan 
stolphålsparen har ett samband med konstruktion och placering av husens in
gångar eller eventuella mellanväggar.

Grundplanen stämmer dock utan större reservationer in på hus II och hus III 
(fig 12). Beträffande hus I däremot, som var det längsta huset i området, stäm
mer bilden bättre om huset ses som någon form av dubbelhus, där två av ovan 
beskrivna konstruktioner hakats ihop med en gemensam ”enkelhusavslutning”, 
eller förkortat avstånd mellan två stolphålspar i mittpartiet. Detta kan indikera, 
att grundkonstruktionen fungerat som en slags modul som var användbar endast 
inom vissa ramar, kanske p g a byggnadsmaterialets begränsningar. Önskemål 
om större utrymme under samma tak kunde då lösas genom upprepning av en 
beprövad och känd konstruktion. Detta får ses som ett högst hypotetiskt resone
mang, som ännu återstår att prövas på annat jämförbart material. Det är t ex 
tänkbart att huset byggts ut i efterhand utan att detta varit planerat från början, 
vilket skulle kunna resultera i en liknande huslämning. I sammanhanget måste 
också beaktas att det inte är säkert att hus I och hus II är fullständigt frilagda.

Förhållandet att stolphålen i de båda stolphålsraderna var motställda bör 
betyda att stolparna varit förbundna parvis med en tvärgående balk emellan, så 
att en slags bockar bildats. De flesta stolphålsparen är svagt snedställda i förhål
lande till husens längdaxel. Oftast har den norra stolphålsraden en dragning åt 
öster och den södra raden en dragning åt vänster (fig 12). Detta bör betyda att 
tvärbalkarna varit fastgjorda i motstående sidor av stolparna. Genom ovan
nämnda snedställning av stolphålsparen hamnade i stället den tvärgående balken 
vinkelrätt i förhållande till längdaxeln (fig 13).

Förmodligen har det även funnits minst en ryggås eller balk i husets längdrikt
ning. I alla husen fanns enstaka nedgrävningar längs de langsgående mittaxlarna. 
Dessa tenderade att vara belägna dels i husens mittpartier, dels vid husens 
gavlar. Denna placering kan synas rimlig som stöd i mitten och i båda ändarna av 
en ryggås. I några fall var dessa nedgrävningar ganska flacka och svårdefinierade 
och kunde inte med ledning av form och innehåll direkt identifieras som stolp- 
hål, men de bör ändå kunna ses som lämningar eller avtryck efter mittstolprader, 
vilka inte grävts ner lika djupt och omsorgsfullt som de parställda sidostolparna. 
Dessa olikheter kan eventuellt bero på i vilken ordning stolparna har rests. 
Konstruktionens stabilitet har förmodligen endast till en viss del byggt på stadigt 
nedgrävda stolpar. Avgörande bör också sammanfogningen av husens olika 
delar varit.

I enstaka fall, bl a vid den nordöstra gaveln på hus III, fanns ett mittstolphål 
ungefär i linje med ett sidostolphålspar, vilket kan framstå som oförenligt med 
tanken på en tvärgående balk mellan sidostolparna. En mittstolpe skulle i så fall
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Fig 12. Hus III med de parställda sidostolparna ifyllda. Avstånden mel
lan stolphålsparen anges överst. Husets mittaxel och längstgående sido- 
stolplinjer är markerade med smala streck. Dessutom har ett streck 
dragits genom varje sidostolphål och samtidigt vinkelrätt mot längdmitt- 
axeln. Av detta framgår att samtliga sidostolpar är en aning snedställda 
åt samma håll i förhållande till mittaxeln.
Building III, paired side posts shaded. The distance between the pairs of 
postholes is given at the top. The central axis of the building and the 
longitudinal alignment of the side posts are marked by thin lines. In 
addition, a line has been drawn through every side posthole at right angles 
to the central longitudinal axis. This shows that, in relation to the central 
axis, every pair of side posts is slightly out of line in the same direction.

Fig 13. Principskiss som visar ett förslag till hur de parställda sidostol
parna kan ha varit sammanfogade i sidled.
Sketch suggesting how the side posts may have been joined transversally.
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stå mitt i vägen för den tvärgående balken. De flesta mittstolphålen har dock så 
obestämd och osäker karaktär att några vidare slutsatser knappast kan dras om 
huruvida detta är ett genomgående drag i alla husen. Det troligaste är därför att 
mittstolparna stått något vid sidan om en tvärgående balk och varit hopfogade 
med denna, enligt den konstruktion som föreslagits för husen i Fosie (Björhem 
& Sävestad 1983).

Funktioner
För hus av den storleksordning som Annelund-husen representerar (jfr tabell 1), 
får man räkna med en uppdelning i olika funktioner av husen. En sådan uppdel
ning kan främst förväntas framträda vid den makrofossilanalys som senare kom
mer att göras av fyllning från anläggningar tillhörande husen. Tills vidare kan 
dock konstateras att stolphålens nivåer i hus III och i viss mån i hus I, indikerar 
en tudelad planlösning. I dessa hus visade stolphålens toppnivåer, mer eller 
mindre tydligt, en på längden svagt trappstegsformad yta (jfr fig 14). Toppni
våerna för stolphålen i hus III och större delen av hus I bör visserligen ses endast 
som ungefärliga minimimått då de framkom direkt vid maskinavbaningen, vil
ken kan ha gett en något ojämn yta. Det kan dock möjligen vara så att marken i 
den sydvästsluttning där dessa hus skulle anläggas, jämnades till så att två plana, 
något nivåskilda golvytor bildades.

I hus I och hus II fanns härdar i sydvästra delen av husen. Vid närmare 
granskning framstår dock placeringen av härden i hus I som något udda, då den 
dels ligger i linje med en sidostolpe, dels ganska långt ut mot sydvästra gaveln. 
Detta kan tyda på att de två påträffade härdarna haft olika funktioner eller 
möjligen att härden i hus I inte hör samman med huset.

Sammanfattningsvis kan husen därmed, grovt sett, indelas i en bostadsdel i 
sydvästra delen och en ungefär lika stor ekonomidel i nordöstra delen. Utförliga
re och mer genomarbetade förslag till planlösning får emellertid tills vidare 
anstå.

Särskilt viktigt är materialet från hus II där det finns möjlighet att genom en 
mer omfattande analys utreda funktioner och göra mer detaljerade kronologiska 
skiktningar av kulturlagret och nedgrävda anläggningar. Bl a har stolphålen i 
huset till största delen frampreparerats för hand i samband med undersökningen 
av det överlagrande kulturlagret, vilket medför att övre gränsen för den sterila 
leran kan fastställas mer exakt. Det visar sig då att den sterila markytan bildar en 
svacka vid sydvästra kanten av hus II, med nivåskillnader på upp till 0,20 m. 
Detta tyder på att delar av kulturlagret avsattes innan huset anlades, och däref
ter använts som utfyllnad i ojämnheter i husets golvyta. Dessa nivåförhållanden 
pekar alltså i samma riktning som det tidigare förda resonemanget kring tenden
serna till skiktning av kulturlagret.

En annan egenhet med hus II är de två stolphål vid sydvästra gaveln som var 
indragna ca 1,5 m mot mittaxeln. Kanske var de lämningar av någon speciell typ 
av gavelkonstruktion, men även andra funktioner är tänkbara.
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HUS I hus mhus n
GovelstolphSl ?

Fig 14. De parställda sidostolparnas topp- och bottennivåer. Tjock sta
pel = sydöstra raden, tunn stapel = nordvästra raden.
The top and bottom levels of the paired side posts. Wide bar = south-east 
row. Narrow bar = north-west row.

Tabell I
Sammanställning av vissa mått och konstruktionsdetaljer för husen

HUS I HUS II

i Annelund.
HUS III

Längd, stomme (m) 26 15 (18) 20

Bredd, stomme (m) 4,2 5 4,5

Antal stolphålspar, 
sidostolpar

11 6(8) 8

Yta, stomme (m2) 109 75 90

Avstånd mellan stolp
hålspar, medelvärde (m)

2,4 2,5 2,5

Stolphålsdiameter, 
medelvärde (m)

0,33 0,71 0,42

Stolphålsdiameter, 0,1 m 
ovan botten, medelvärde1 (m)

0,25 0,37 0,29

Stolphålsdjup, medelvärde (m) 0,21 0,38 0,31

Mittstolpar X? X X

Härd X X -

Ingångsmarkering X? X? -

Gavelmarkering X? X X?

Mellanväggmarkering X? X? X?

1 För bättre jämförelser av stolphålsdiametrar har förutom ytmåttet en mätpunkt 0,1 m ovan botten 
valts, dels eftersom flera stolphål var skadade i ytan, dels eftersom flera stolphål var kraftigt 
vidgade i ett tunt skikt i ytan. Det senare förmodligen beroende på att marken närmast runtom 
sjunkit ihop en aning och tryckts ut mot stolphålet.
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För att lättare kunna jämföra de tre husen har upprättats en sammanställning i 
tabellform över vissa mått och konstruktionsdetaljer (tabell 1). Av tabellen 
framgår att hus I haft klenast dimensionerade stolphål men däremot störst 
golvyta. Hus I var också det mest långsmala huset medan hus II hade kraftigast 
dimensionerade stolphål och störst bredd. Dessa förhållanden illustrerar möjli
gen denna hustyps konstruktionsmässiga begränsningar. Att bygga ut ett hus på 
längden mötte i princip inga hinder i form av ökad belastning på bärande stolpar. 
Längden kunde variera enligt de principer som diskuterats tidigare. Däremot 
medförde utökad bredd ofrånkomligen krav på kraftigare virkesdimensioner.

Dessvärre har inga fasta lämningar av husens väggar kunnat säkert konstate
ras. Den relativt rikliga förekomsten av bränd lera och lerklining i de kulturlager 
som dokumenterats i anslutning till hus I och hus II antyder dock att husen haft 
lerklinade väggar. Husens båda sidostolprader, på förhållandevis stort avstånd 
från varandra, bör tillsammans med en mittstolprad ha varit tillräckligt för att 
bära upp ett tak och ge huset stadga. I så fall kan ytterväggar, mellanväggar och 
andra detaljer i hög grad ha varit upphängda på stommen eller haft ett relativt 
klent utförande som ej lämnat några tydliga spår efter sig. Till detta kan också 
fogas att vid sydvästra delen av hus II var undersökningsförhållandena så pass 
gynnsamma att även konstruktioner som endast lämnat mindre nedgrävningar 
och ytliga färgningar efter sig bör ha uppmärksammats. Här kan möjligen den 
fortsatta bearbetningen av undersökningsresultaten komma att ge bättre be
sked.

Datering och paralleller
Dateringen av boplatsen i Annelund och de huslämningar som framkommit där 
försvåras av, att fyndmaterialet från kulturlagret och anläggningarna generellt är 
av sådan typ, att en närmare precisering av fyndens tidsställning inte låter sig 
göras på traditionell arkeologisk väg. Några indikationer om dateringen ges 
emellertid av två av de fåtaliga föremålsfynden: ett fragment av en flintskära och 
en parallellhuggen flintpilspets (fig 15), sistnämnda med en nära motsvarighet i 
hällkistan (Andersson & Hjärthner-Holdar 1989). Båda föremålsformerna exi
sterar under senneolitikum och äldsta bronsålder. En sådan datering stärks 
ytterligare av de stratigrafiska förhållandena på området. Större delen av boplat
sen jämte hällkistan täcktes av ett 0,1 till 0,18 m tjockt sandblandat lager, vilket 
genom förekomster av diatoméer kan sättas i samband med en transgression. Av 
allt att döma rör det sig om den s k L4, dvs den höjning som skedde av 
Litorinahavet vid övergången mellan senneolitikum och äldsta bronsålder (Mil
ler I: Andersson & Hjärthner-Holdar 1989). Detta lager, klart urskiljbart inom 
de partier där ingen odling skett och under den äldre vägbanken, låser kronolo
giskt sett såväl majoriteten av anläggningarna (däribland de här behandlade 
husen och den intilliggande skärvstenshögen) som kulturlagret. Dateringen av
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Fig 15. De flintföremål som påträffats i kulturlagret runt skärvstenshö- 
gen A414. T. v. en skrapa, t.h. fragment aven skära. Understen spets 
med urnupen bas. Foto Kent Andersson.
Flint artifacts found in the cultural horizon round the heap of fire-cracked 
stoneA414. To the left a scraper, to the right a sickle. Below, a point with 
concave base.

boplatsen synes därför vara relativt väl grundad. Man måste emellertid ha i 
åtanke, att det även finns ett ”post-transgressionsskikt” i Annelund, företrätt av 
bl a den skärvstenshög som täckte hällkistan samt andra anläggningar, däribland 
ytterligare minst en skärvstenshög.

Boplatser från senneolitikum och övergången till äldsta bronsålder är som 
redan tidigare konstaterats ytterst sällsynta. Detta gäller i än högre grad husläm
ningar. Så sent som 1971 kunde Märta Strömberg i en artikel om nyligen genom
förda undersökningar i Skåne konstatera att huslämningar från tidsavsnittet var 
ytterst sällsynta i hela Skandinavien (Strömberg 1971, s 252). Idag, då bara något 
mer än femton år gått sedan detta skrevs, är bilden dock en annan. Hus som med 
säkerhet kan föras till perioden har påträffats i både södra Sverige (Strömberg 
1971; Björhem & Säfvestad 1983) och i de sydliga delarna av Norge (Østmo 
1979, s 85 ff, fig 2). Framförallt är det dock i Danmark som de flesta husen 
påträffats och nya undersökningar publiceras nästan varje år (ex. Skov 1982; 
Simonsen 1983; Jeppesen 1984; Nielsen & Nielsen 1985).
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En genomgång av det material som nu står till vårt förfogande visar, att fyra 
huvudtyper av hus tycks finnas under senneolitikum/äldsta bronsålder:

1. Hus med helt eller delvis nedsänkt golv.
2. Hästskoformade och runda hus (C- och O-formade).
3. Tvåskeppiga, stolpburna långhus med mittstolprad.
4. Treskeppiga hus med parställda stolpar med friare placering.

Att döma av de resultat som framkommit under senare år efterträds dessa 
hustyper av det treskeppiga, typiska bronsålderhuset under period II.

Den första hustypen var tidigare endast känd inom ett begränsat område i 
trakten av Limfjorden, Jylland (Simonsen 1983, s 86 ff) men har nu genom nya 
undersökningar kunnat beläggas även i andra delar av Danmark (Skov 1982, s 39 f, 
fig 3; Boas 1983, s 90 ff; Jeppesen 1984, s 99 ff) och typen förekommer även i 
Skåne (Strömberg 1971). Kännetecknande drag för dessa hus är, att hela eller 
delar av golvet har varit nedsänkt och att stolphålen har en något oregelbunden 
placering (Simonsen 1983, fig 8). I skrivandets stund har inga hus av denna typ 
kunnat beläggas i Annelund.

Hästskoformade och runda hus (Jaeger & Laursen 1983, s 105 ff) är uppbygg
da av en kombination av oregelbundet formade, stora nedgrävningar och stolp- 
hål. De större nedgrävningarna kan vara svagt hästskoformiga och ha ett djup av 
upp till 1,2 m (a.a. fig 7, 8). Tolkningen av husen är omdebatterad, och det har 
exempelvis föreslagits att de stora nedgrävningarna utgjort en typ av fundament 
för torvväggar. Andra anser det dock mera sannolikt att nedgrävningarna rymt 
flera stolpar (Jaeger & Laursen 1983). I Annelund har flera likartade hus fram
kommit, och det har kunnat konstateras att flera av dessa oregelbundet formade 
nedgrävningar verkligen innehållit stolphål. Det är emellertid ännu för tidigt att 
närmare gå in på enskilda detaljer i dessa konstruktioner, och det får räcka med 
att konstatera, att hustypen är företrädd i materialet från Annelund, dock ej i 
det här aktuella området.

Av mer relevans i detta sammanhang är emellertid den tredje hustypen, de 
tvåskeppiga långhusen. De påminner starkt om den för bronsåldern så karaktä
ristiska hustypen (Andersson 1988a) men skiljer sig från denna genom att vara 
endast tvåskeppig. De takbärande stolparna är ordnade i tre parallella rader (s k 
mesulakonstruktion), där den inre raden står betydligt glesare än sidostolparna 
(Björhem & Säfvestad 1983; Boas 1983; Nielsen & Nielsen 1985). Den egentliga 
väggen har stått strax utanför den yttre stolphålsraden och är i välbevarade hus 
synlig som en rad av pinnhål (Björhem & Säfvestad 1983, fig. 4).

Den fjärde hustypen slutligen, påminner om hus från yngre bronsålder, men 
stolphålen har en något friare placering. Husen är kända från såväl Jylland som 
Skåne (Björhem & Säfvestad 1983, s 10), men har ännu inte påträffats i Anne
lund.

Annelund-husen som här behandlats tillhör alltså den tredje gruppen, och det
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är bland dessa hus som paralleller skall sökas. I det material som hittills publice
rats finns de bästa motsvarigheterna på boplatserna vid Fosie, Skåne (Björhem 
& Säfvestad 1983, s 7 ff, fig 4, 6) och Limensgård, Bornholm (Nielsen & Nielsen 
1985, s 197 ff, fig 7, 8). I Fosie framkom fem hus av mesulakonstruktion på den 
s k boplats III. Grundplanen för dem är mycket regelbunden, och de har haft en 
längd på mellan 13,5 och 17,5 m. Bredden varierar från 6 till 6,5 m. De inre 
stolparna har att döma av de bevarade stolpfärgningarna varit mycket kraftiga, 
upp till 0,4 m i diameter. De har stått i stolphål som varit dimensionerade efter 
detta och som varit upp till 1 m djupa. Ytterstolphålen har haft mindre diameter, 
mellan 0,2 och 0,25 m. Antydningar om att en funktionell uppdelning av husen 
funnits anser utgrävarna finns i den regelbundenhet varmed mittstolparna place
rats. Det är nämligen påfallande att avstånden i den västra delen är större än i 
den östra. Hur denna rumsindelning gestaltat sig har man emellertid inte gått 
närmare in på (Björhem & Säfvestad 1983, s 9).

Fosie-husen har kunnat dateras genom fynd i stolphålen. Fynden består fram
förallt av flintartefakter som en skära, en flathuggen pilspets, en spjutspets men 
även av tidstypisk keramik.

Husen i Limensgård skiljer sig från Fosie-husen på flera punkter. Inte minst 
gäller detta längden som varierar mellan 28 och 44 m. För det minsta huset gäller 
dock att dess fullständiga längd inte kunde fastställas vid undersökningen. Li- 
mensgård-husen har också en grundplan som skiljer sig något från de skånska 
parallellerna. Till skillnad från dessa är husens ändar exempelvis upp till 0,5 m 
bredare än mittpartiet. Även hos de bornholmska husen kan en viss regelbun
denhet iakttagas vad beträffar mittstolparnas placering, och detta kan möjligen 
antyda att det även här funnits en rumsindelning av någon typ (Nielsen & 
Nielsen 1985, fig 8).

Även för Limensgård-husen grundar sig dateringen på fynd i stolphålen, och 
deras placering i senneolitikum/äldsta bronsålder kan därför anses som säker.

Det som framförallt förenar husen i Annelund med de ovan anförda sydskan- 
dinaviska parallellerna är mesulakonstruktionen. Denna är påtaglig i såväl hus II 
som III, men antyds även i det starkt skadade hus I. Också den regelbundenhet, 
vad beträffar mittstolparnas placering, som kännetecknar Fosie- och Limens
gård-husen kan konstateras i Annelund. Att mittstolparnas placering kan vara 
betingad av en rumsindelning av husen styrks av att man i hus I och III finner att 
placeringen i vissa fall ungefärligen sammanfaller med en markerad nivåskill
nad.

Beträffande husens längd finns också stora överensstämmelser mellan de upp
ländska och de sydskandinaviska husen. Annelund-husens längd ligger mellan 
de skånska och de bornholmska parallellerna, men husen i Annelund är smalare.

Men det finns även klart uttalade skillnader. Således räknar man med att 
Fosie-husen haft väggar av torv (Björhem & Säfvestad 1983, s 9), något som 
baserar sig på den totala avsaknaden av bränd lera/lerklining på boplatsen. I 
Annelund bör väggarna helt eller delvis varit lerklinade vilket inte minst ses av
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den stora mängd lerklining som tillvaratogs i kulturlagret. Möjligen har dock 
torv ingått i mindre väggpartier, exempelvis i gaveln till hus II. En annan väsent
lig skillnad är, att man i hus I och II kunnat påvisa eldstäder inne i husen, vilket 
inte är fallet i de anförda parallellerna. De antydningar om ingångar på den 
sydöstra långväggen (hus I och II) som kunnat konstateras i Annelund saknar 
även motsvarigheter i Fosie och Limensgård.

Viktigare skillnader är dock kanske mittstolparnas utseende. Som ovan fram
hållits kunde man i Fosie och Limensgård se att stolparna varit mycket kraftiga. 
Orsaken till detta bör vara, att husen där haft stor bredd, och att taktyngden har 
krävt kraftiga stolpar. I Annelund finns i husens mittaxel en rad nedgrävningar, 
men dessa är betydligt grundare än sidostolphålen och liknar heller inte dessa till 
formen (fig 8,9,11). Orsaken till denna tydliga skillnad måste sökas i konstruk
tionen, och det är möjligt att den mindre bredden möjligen kombinerad med en 
lägre höjd gjort, att så djupt nedgrävda mittstolpar inte behövts. Man kan även 
tänka sig ett lättare taktäckningsmaterial i Annelund, eftersom väggstolparna är 
glesare placerade där än i Fosie och Limensgård.

Perspektiv på framtiden
Analysen av materialet från Annelund är ännu bara inne i ett initialskede, men 
redan på det här stadiet står det klart, att boplatsen kommer att inta en central, 
för att inte säga en nyckelposition i den fortsatta diskussionen kring senneoliti- 
kum och den äldsta bronsåldern. Lokaler av besläktad art har i och för sig under 
senare år uppmärksammats i Uppland, bl a i Husby-Långhudra (A Wexell 
muntligt) och Skogs-Tibble (Ekmyr-Westman 1987). Men i Annelund är det 
första gången som det givits möjlighet att undersöka en sluten miljö, där boplats
lämningar i form av långhus (och inte hyddor!) och aktivitetsytor undersökts 
jämsides med odlingsspår och en hällkista. I princip, och naturligtvis lite tillspet
sat, skulle man kunna säga, att man står inför ett komplex, där människans 
tillvaro kan belysas från vaggan till graven, en sällsynt företeelse även när det 
gäller långt bättre kartlagda förhistoriska perioder.

Framförallt kommer de boplatsrelaterade frågeställningarna att bli av vikt. 
Det bör vara fullt möjligt att rekonstruera hur boplatsytorna utnyttjats, om det 
exempelvis funnits en växelverkan mellan boendet och odlandet. Antydningar 
om att så varit fallet finns i det helt ostratifierade kulturlagret, och de makrofos- 
silprover som tillvaratagits kan möjligen besvara frågor kring just detta. Analys
svaren kommer även att ge en god bild av gårdens agrara ekonomi, men tyvärr är 
det animalosteologiska materialet litet, varför stora luckor kommer att finnas 
vad beträffar näringsfånget. En del information om näringsfånget kan dock 
erhållas genom analys av skelettmaterialet från hällkisktan, där förekomsten av 
bristsjukdomar och liknande tecken på svältperioder eller ensidig kost bör kun
na beläggas.
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En bosättnings påverkan på omgivningen och följderna av ändrade natur- och 
klimatförhållanden kan även studeras till följd av den påvisade transgressionen. 
Har denna exempelvis inneburit, att bosättningen stegvis flyttat allt högre upp i 
takt med att vattnet höjdes, för att då detta sjunkit undan ånyo söka sig ner mot 
lägre nivåer? Eller har transgressionen medfört ett totalt kontinuitetsbrott med 
ett fullständigt övergivande av området som följd? Svaren på dessa frågor ligger 
förmodligen förborgade utanför undersökningsytan, men antydningar om hän
delseförloppet bör vara möjliga att spåra genom C14-dateringar inom den gräv
da ytan.

För den första tesens riktighet talar boplatslämningarnas vida rumsliga sprid
ning, men att en skärvstenshög anlagts över hällkistan kan snarast uppfattas som 
ett klart bevis för en diskontinuitet, dvs att den andra kronologiska fasen 
representerar en fullständigt ny population, helt utan koppling till den äldre. Det 
kan dock vara frågan om samma befolkningsgrupp, där emellertid tidsintervallet 
mellan hällkistans och skärvstenshögens anläggande har varit så stor att traditio
nen om graven gått förlorad.

Sammanfattning
De arkeologiska undersökningar som föregått omläggandet av väg E18 mellan 
Bålsta och Enköping i sydvästra Uppland har erbjudit en unik möjlighet till 
studier av den uppländska landsbygdens utveckling från mellanneolitikum fram 
till medeltid/efterreformatorisk tid, och skapat ett helt nytt underlag för den 
fortsatta diskussionen. Ett av projektets många sensationella resultat var, att en 
boplats från senneolitikum/äldsta bronsålder kunde lokaliseras och undersökas 
vid Annelund strax öster om Enköping. Undersökningen omfattade endast en 
mindre del av ett mycket omfattande boplatskomplex (fig 1,2), men inom denna 
yta framkom ett flertal anläggningar av stort vetenskapligt värde. Främst bland 
dem står kanske den megalitiska hällkista med ett 50-tal begravningar som på
träffades under en av boplatsens skärvstenshögar, men viktiga är även resultaten 
från en begränsad yta i undersökningsområdets västra del, där bl a minst tre hus 
av senneolitisk karaktär undersöktes.

Den undersökta boplatsytan omfattade vid sidan av huslämningarna även en 
skärvstenshög samt ett upp mot 20 cm tjockt kulturlager. Utifrån de stratigrafi- 
ska förhållandena kan det fastställas, att ytan i ett initialskede svedjats och 
därefter stenröjts och uppodlats. Såväl årderspår (fig 6, 7) som ett av husen (hus
I) kan knytas till fasen. Ett andra skede i bosättningen inleds då ett nytt hus (hus
II) uppförs, och odlingen läggs om. Delar av den äldre odlingsytan täcks i denna 
fas av en skärvstenshög. I och med att hus II överges odlas området på nytt upp, 
men något hus som med säkerhet kan knytas till denna fas påträffades inte. 
Möjligen skall det östligaste huset, hus III, räknas till fasen.

Bosättningen får emellertid under denna avslutande fas ett abrupt slut i och
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med att hela bosättningsområdet (inklusive hällkistan) täcks av ett upp mot 18 
cm tjockt vattenavsatt sandlager. Av allt att döma kan tillkomsten av detta 
sandlager sättas i samband med en av Lithorinahavets transgressioner (L4), och 
den innebär förmodligen ett kontinuitetsbrott. Någon nyetablering i den västra 
delen av undersökningsområdet sker aldrig, något som dock är fallet på andra 
platser, bl a i anslutning till hällkistan, där denna posttransgressionsfas repre
senteras av den skärvstenshög som täckte hällkistan.

Husen i Annelund (fig 8, 9, 10, 11) har en mycket homogen karaktär, men de 
saknar till dags dato paralleller i mellansverige. Typmässigt ansluter de sig 
emellertid väl till senneolitiska hustyper som är kända från södra Skandinavien. 
Vissa skillnader föreligger dock, exempelvis har husen i Annelund haft lerklina- 
de väggar, medan man i Skåne förmodligen haft torvväggar.

Summary
Archaeological investigations in advance of the re-routing of motorway E18 
between Bålsta and Enköping have provided a unique opportunity to study the 
development of rural Uppland from the Middle Neolithic up to the Middle 
Ages/Post Reformation period. They have created a totally new background for 
future discussions.

One of the many sensational results of the project was the localisation and 
excavation of a setlement site from the Late Neolithic/earliest Bronze Age at 
Annelund, immediately east of Enköping. The excavation only included a minor 
part of a very large settlement complex. A megalithic cist with some 50 inter
ments was encountered under one of the mounds of fire-cracked stone on the 
settlement site. However, a limited area in the east of the excavations yielded 
results of importance, including at least three houses of Late Neolithic type. In 
addition to house remains the excavated settlement area included a mound of 
fire-cracked stone and a cultural layer up to 20cm thick. The houses at Annelund 
are very homogeneous, but are so far without parallel in central Sweden. How
ever, in type, they can be readily compared with Late. Neolithic houses known 
from southern Scandinavia. Some differneces do, however, exist, for example, 
the house walls at Annelund were made of clay daub, whereas in Scania walls 
were probably made of turf.
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Nyckelby och Brunnsta i Overgran
— Preliminära resultat

av Hans Göthberg

En av undersökningarna 1987 inför byggandet av nya E18 mellan Enköping och 
Bålsta, gjordes på Nyckelbys och Brunnstas ägor i Övergrans socken på Håbo- 
landet i sydvästra Uppland (fig.l). På en 1,2 km lång sträcka delundersöktes två 
boplatser och en grupp stensättningar (fig. 2). En av boplatserna var belägen i 
åkermark intill några skärvstenshögar, medan den andra låg i skogsmark. Förut
om stensättningarna var bara en skålgropslokal tidigare känd (Andersson et.al. 
1985 s.68ff) Undersökningen av bolplatsen i åkermark gav den erfarenheten att 
också relativt små mängder skärvsten och bränd lera i ploglagret kan avslöja ett 
boplatsläge. Andra skärvstensförekomster i området talar alltså för att det finns 
ytterligare minst en överplöjd boplats.

HÄRKEBERGA SN LITSLENA SN

HÄGGEBY SNHUSBY- 
)SJUT0LFT 
SN /ANNELUND

ÖVERGRAN SN

j HÅTUNA SNVILLBERGA SN.

Socknar, byar, gardar och
'YTTERGR/
X^SN

allmänningar som berörs
av E18's omläggning.
Indelning gränser och strand- KALMAR SNenligt 1860 firs härads-

= Sockengräns
Bygräns o.dyl.
Undersökt omrfide 1986
Undersökt 1

Fig l. Häradskartan från 1860 med nya E18 och undersökningsområde
na inlagda. (Söderberg 1989, Fig.l).
Map of the juridical district in 1860 with the new E18 and excavation area 
marked.
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Fig 2. Översiktsplan över nya E18 med Nyckelby och Brunnsta skog, 
Övergrans socken.
General plan of the new El 8 showing Nyckelby and Brunnsta Forest, 
parish of Övergran.

Betydligt svårare att spåra var boplatsen i skogen, där det ytterst var det 
topografiska läget som motiverade förundersökningen (Andersson et.al. 1985 
s.68ff) Konsekvensen av detta är att det som vid första anblicken föreföll vara 
enstaka, glest spridda fornlämningar, senare visade sig vara de enda synliga 
delarna av ett större komplex.
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Fornlämning 22 i Nyckelby
Fornlämningen bestod av tre skärvstenshögar och en samling skålgropar på ett 
lågt bergsimpediment omgivet av leråkrar 1 km väster om Nyckelby gård. Fem 
husgrunder och andra boplatslämningar påträffades 50-80 m sydöst om impedi- 
mentet.

Skärvstenhögarna låg direkt på berghällen eller moränavlagringarna och var 
6-9 m i diameter och 0,5-0,8 m höga, men hade olika form och fyllning. Två 
högar, Al och A2, var nästan runda och hade ett välvt tvärsnitt. Förutom 
skörbränd och skärvig sten bestod fyllningen av sot och kol i den undre delen. I 
den övre delen var fyllningen dessutom myllblandad. I A2 fanns en inre sten- 
krets av små stenblock, varav ett hade sliprännor. Dessutom fanns en kantkedja 
runt halva högen. Berghällen under högen visade tydliga spår av upphettning. 
Under Al fanns rödbränd sand, vilket möjligen också tyder på upphettning. 
Den tredje skärvstenshögen, A3, var närmast oval och upplagd kring ett block. 
Den var assymetrisk och högst i öster. Fyllningen var kraftigt myllblandad med 
endast mindre inslag av kol och sot. Fynden i högarna bestod av små mängder 
keramik, bränd lera, brända och obrända ben. Mest keramik fanns i Al, medan 
bränd lera och obrända ben var vanligast i A3. I A2 gjordes få fynd men under 
och utanför högen fanns flera skålgropar. I närheten av högarna fanns också 
några härdar.

Dessa skillnader antyder att skärvstenshögarna troligen har haft olika funk
tion. I A2 och eventuellt i Al har eldning skett i själva skärvstenshögen. Sekun
därt har de använts som avfallshögar, särskilt för härdrensningar. A3 har enbart 
använts som avskrädeshög. Fynden möjliggör inte några närmare preciseringar 
av funktionen. Frånvaron av deglar och gjutformar visar att Al och A2 inte 
använts för metallbearbetning, sannolikt var det fråga om eldfarliga hushållsar
beten.

Husen som var av olika konstruktion utgjordes av ett treskeppigt långhus och 
fyra byggnader av enklare konstruktion (fig. 3). Långhuset- Hus I- var troligen 
24,4 m långt och 6 m brett i husets mittdel, men smalnade av till 4,5 m i ändarna. 
Stolphål efter de takbärande stolparna och väggstolparna visar att huset hade en 
valmad gavel i norr, medan konstruktionen i söder var mer osäker på grund av 
närheten till schaktkanten och störning i form av ett dike. Gaveln kan antingen 
ha varit valmad eller rakt avslutad. För det senare talar förekomsten av ett extra 
stolphål mellan de inre stolphålsraderna. Huset var assymmetriskt då den bre
daste delen inte sammanföll med mittpartiet. Avståndet mellan de inre takbä
rande stolpraderna var 1,8-3 m, medan avståndet mellan väggstolparna och de 
inre stolparna var 1-1,5 m. Stolparna i de inre stolpraderna var placerade parvis, 
tätast i husets mittparti och glesare i ändpartierna vilket gör det troligt att huset 
varit indelat i tre rum. Den norra delen kan ha varit bostadsdel eftersom det 
fanns en härd där. Husets mittdel med de tätt stående stolpparen kan ha varit 
stall eller ladugård och den södra delan kan möjligen ha varit förråd. Med tanke 
på husets asymmetri kan denna del eventuellt vara en tillbyggnad.
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Tre av husen var kvadratiska konstruktoner med fyra stolphål vardera - Hus 
IIA, IIB och III. De två först nämnda låg intill varandra och kan kanske ha varit 
sammanbyggda. Hus IIA överlappade Hus I och Hus IIB överlappade Hus III 
som därför kan vara samtida med Hus I. Eftersom inga härdar fanns bör husen 
ha haft en förrådsfunktion, exempelvis sädesförråd.

Det återstående huset, Hus IV, låg närmare skärvstenshögarna och var något 
osäkert då endast fem stolphål fanns. Huset var 9,6x4,2 m och troligen enskep- 
pigt med de takbärande stolparna i väggarna. Härd saknades.

Fynden i husen bestod av en mycket liten mängd bränd lera och obrända ben i 
stolphålen samt i Hus I, en kort järnten.

Av fyndmaterialet från husen och skärvstenshögarna är det endast den ovan 
nämnda järntenen och keramiken från skärvstenshögarna, som ger någon fing
ervisning om dateringen. Den oornerade keramiken kunde inte dateras närmare 
än till bronsålder/äldre järnålder. Ytterligare en dateringsmöjlighet gavs av 
planlösningen i Hus I, eftersom stall/ladugårdsdelen kombinerat med att mitt
skeppet upptog mer än hälften av husets bredd pekar på en datering till äldre 
järnålder (Hvass 1982 s. 131ff; Myhre 1982 s. 195). Det finns också en god 
parallell i det yngre byggnadsskedet i Hus III vid Bo i Bredsätra socken på 
Öland. De inre stolparnas placering var likadan som i Nyckelbyhuset. Husets 
längd var 25 m och bredden 7-8 m. Den sydöstra änden var betydligt smalare än 
huset i övrigt och det fanns härdar i denna del och i mittpartiet. Huset har 
daterats till 500-talet e.Kr. (Beskow-Sjöberg 1977 s.99ff, fig.35). Vissa konstruk- 
tonsdetaljer, som hörnstolparna i den norra gaveln har bland annat paralleller i 
Hus A96 i Ensta i Täby socken i Uppland, som har daterats till yngre romersk 
järnålder (Modin 1973 s.70). Det finns även sådana detaljer i Hus I och II i Gene 
i Ångermanland, som har daterats till äldre romersk järnålder, respektive yngre 
romersk järnålder/folkvandringstid (Ramqvist 1983 s.183).

Det har inte gått att bestämma vilket av husen som är äldst. Förhållandet 
mellan husen och skärvstenshögarna är inte helt klargjort, men det vore rimligt 
att de åtminstone delvis har använts samtidigt, av det rumsliga förhållandet att 
döma. Det är samtidigt inte orimligt att skärvstenshögarna har anlagts tidigare 
med tanke på hällristningarna i området.

I anslutning till Hus I-III fanns ett antal härdar, kolfläckar och stolphål, 
särskilt på den östra sidan, vilket visar att boplatsen fortsätter utanför vägområ
det. Endast i sydöst, nära husen, och vid skärvstenshögarna i nordväst fanns 
säkra begränsningar av boplatsen. Topografin ger ytterligare några indikationer 
på begränsningen då det finns en mycket svagt markerad sänka i öster och 
sydöst, som fortsätter norr om Kräggavägen. I väster finns en svag förhöjning i 
anslutning till skärvstenshögarna, varför boplatsen troligen fortsatte även i den 
riktningen. Boplatsen bör därför ha varit minst 100 m i diameter. De undersökta 
boplatslämningarna utgör bara en mindre del av boplatsen, vilket också påver
kar bedömningen av dess storlek. De få hus som påträffats tyder på att bebyggel-
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sen bör ha varit gles. Frågan om det har varit en gård som flyttat runt, eller om 
det funnits flera samtida gårdar, måste än så länge lämnas obesvarad.
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Fig 3. Hus I, IIA, IIB, III vid Nyckelby. 
Buildings I, IIA, IIB and III at Nyckelby.
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Fornlämning 15 i Nyckelby
Fornlämningen som utgjordes av fyra runda stensättningar låg på krönet av en 
bergsrygg omkring 400 m nordväst om Nyckelbyboplatsen (fig 4). Bergsryggen 
hade ett dominerande läge omgiven som den var av slättmark i söder, öster och 
norr.

Al låg högst och bestod av en grovblockig stenpackning, med 11 m i diameter, 
som täckte en stenpackning av mindre stenar. I mitten av anläggningen fanns 
några kantställda stenar som bildade en grov kistliknande konstruktion. Inga 
spår av begravningar påträffades, men relativt ytligt i den västra delen fanns en 
samling av keramikskärvor. Under stenpackningen fanns ett fyndlöst, sotigt, 
myllblandat lager på morängruset.

A2 och A4 var relativt små, 2,5 och 3,4 m i diameter och uppbyggda av block 
och stenar. I mitten av båda fanns ett stenskott stolphål. Strax öster om A2 
påträffades en kort höjd guldten, alldeles under torven. A4 var fyndtom förutom 
ett fragment bränd lera under stenarna.

A3 var större än Al, men otydlig före avtorvningen. Stenpackningen var 16 m 
i diameter och bestod av stenar och en del block lagda i sand. Den begränsades 
av en kantkedja och i anläggningens mitt fanns ett rundat block. I stenpackning- 
ens undre del, ca 1 m väster om mittblocket påträffades ett 27 cm långt och 
2,3-4,1 cm brett eneggat svärdsblad. Av bladets mått att döma bör svärdet ha 
varit relativt kort och smalt. Dessutom påträffades en lansettformad, mittryggs- 
försedd spjut- eller lansspets, som saknade både holken och den yttersta spetsen. 
Slutligen fanns en 9,6 cm lång holkyxa av järn med fyrkantig holk. Intill 
svärdsbladet påträffades en samling svåridentifierbara järnfragment, som kan ha 
varit delar av svärdsslidan eller -gehänget. Inga spår av begravningar framkom, 
men det fanns en mycket grund fördjupning i det område där fynden framkom. 
Under stenpackningen i den södra delen fanns en fyndtom härdgrop.

Underlaget bestod av berg eller morängrus, varför bevaringsmöjligheterna för 
obrända ben var dåliga. Däremot bör brända ben ha haft större möjligheter att 
bevars. Frånvaron av spår av brandgravar kan därför möjligen tolkas som att Al 
och A3 var skelettgravar där benen upplösts. Ett annat tolkningsalternativ är att 
de i likhet med A2 och A4 snarast har varit minnesmärken, vilket vapenfynden i 
själva stenpackningen i A3 skulle kunna tyda på.

Dateringarna är osäkra eftersom de till stor del bygger på de dåligt bevarade 
fynden i A3. Av svärdet saknades fästet och troligen en del av bladets övre del. 
Det bevarade partiet var kort, dock inte kortare än att bladet har likheter med 
två korta och smala svärd från Kolbäcks socken i Västmanland, varav det ena 
daterats till äldre romersk järnålder. (Claréus 1980 s.23). De eneggade svärden 
har en generell datering till äldre järnålder, men förekom mindre under yngre 
romersk järnålder då svärdstypen ersattes av de tveeggade svärden (Claréus 
1980 S.26).

Spjutspetsarnas utseende förändrades inte mycket under äldre järnålder, vil
ket också försvårar dateringen. Det finns en parallell i ett fynd från Edsbro

50



Fig 4. Utsikt mot bergsryggen med stensättningarna RAÄ 15, fotot är 
taget från Nyckelbyboplatsen. Foto förf.
View of ridge with stone-settings (ancient monument 15), taken from the 
Nyckelby site.

socken i Uppland, som har daterats till förromersk/äldre romersk järnålder 
(Claréus 1980 s.41ff).

Holkyxor av järn förekom främst under äldre järnålder, men började ersättas 
av skafthålsyxor under yngre romersk järnålder och folkvandringstid. Holkyxor 
med fyrkantig holk är troligen äldre än de med rund holk (Serning 1966 s. 114).

Sammantaget pekar fynden från A3 på en datering till äldre järnålder, troligen 
då de äldre delarna. Av de övriga fynden kan den oornerade keramiken från Al 
inte dateras närmare än bronsålder eller äldre järnålder. Den böjda guldtenen 
vid A2 kan dateras till ynge romersk järnålder eller folkvandringstid (Kent 
Andersson, muntligt). Fyndet ger dock ingen fingervisning om anläggningens 
datering då den inte kunde knytas till anläggningen.

I stort pekar dateringarna mot äldre järnålder. En antydan om att Al kan ha 
anlagts före A3 är att den förra låg på bergsryggens högsta punkt, medan A3 låg 
något lägre.
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I den sydöstra sluttningen av bergsryggen låg två härdar på en platå som 
fortsatte vidare på den södra sidan. En fosfatkartering av sluttningen gav förhöj
da värden på platån och vid stensättningarna. Tillsammans med härdgropen 
under A3 och det sotiga lagret under Al kan dessa värden tyda på aktiviteter i 
samband med anläggningen av stensättningarna, eller på boplatsaktiviteter. Yt
terligare boplatsspår finns också i åkermarken sydöst om bergsryggen där spridd 
skärvsten, bränd lera, kvartsavslag och en stenyxa av stridsyxetyp har påträffats 
(Hermodsson 1987 s.37).

Fornlämning 271 i Brunnsta skog
I en tallskog på Brunnsta ägor finns en boplats och en grupp stensättningar. 
Båda ligger i sydsluttningen av en sand- och moräntäckt bergsrygg, nedanför 
vilken en granskogsbevuxen våtmark är belägen.

Enbart den begränsade del av boplatsen som låg i sluttningens nedre del 
berördes av vägområdet och undersöktes. Två mindre anläggningskoncentratio- 
ner påträffades, som vardera bestod av två till tre härdar eller kokgropar, en 
härdgrop och ett antal osäkra stolphål. I gruppen närmast stensättningarna fanns 
dessutom en ringformad skärvstensvall med 8 m i diameter, i vars mitt det låg en 
stor härdgrop (fig.5). Under vallen fanns ytterligare en härd. Fynden från an
läggningarna bestod av en ringa mängd brända och obrända ben från härdarna 
och skärvstensvallen.

Två C 14-prover från förundersökningen har gett dateringarna 2525 ±275 
B.P.(850-300 B.C.) - St 10909 och 1825±105 B.P.(20-230 A.D.) - St 10908. 
Den förra dateringen kommer från skärvstensvallen och den senare från en härd 
nära stensättningarna. Gravarna låg utanför vägområdet och utgjordes av tre 
runda stensättningar med 2,5-3,5 m i diameter samt två osäkra stensättningar. 
Utformningen med tydliga kantkedjor och i ett fall en mittsten, kan peka på en 
datering till äldre järnålder eller folkvandringstid, men yngre järnålder kan inte 
heller uteslutas helt och hållet (Ambrosiani 1964 s.64ff; Bennett 1987 s.152, 
fig.113). Troligen kan också en kvadratisk stensättning på bergsryggens krön 
ovanför boplatsen föras till äldre järnålder.

Boplatsens utsträckning i sluttningens övre del är oklar, förutom i öster där 
gravarna troligen utgör en begränsning. Eftersom bara en liten del av boplatsen 
har undersökts går det inte att bestämma dess närmare karaktär.

Omgivningens miljö
Fornlämningama i det undersökta området är typiska för randbygden från Kräg- 
ga i väster till Hällby i nordöst. De utgörs av stensättningar, skärvstenshögar,

52



Fig 5. Skärvstensvallen på boplatsen i Brunnsta skog. Foto förf. 
Bank of fire-cracked stone on the settlement site in Brunnsta Forest.

hällristningar och skålgropslokaler, vilket tyder på en datering till bronsål
der/äldre järnålder. Däremot finns inte gravfält av yngre järnålderstyp eller 
runstenar, vilka återfinns i bygdens mer centrala delar, vid Nyckelby gård och 
Pollista, omkring 1 km österut. Bygden förefaller därför ha minskat under yngre 
järnålder och medeltid (Karlenby 1989 s.51ff). Detta avspeglas också på de 
äldsta lantmäterikartorna från slutet av 1600-talet. Markerna kring Nyckelby- 
boplatsen framställs på dessa som äng, medan de två andra undersökta objekten 
låg i skogen. Åkrar fanns söderut, men främst på de högre belägna markerna 
närmare Nyckelby by (Toliin 1989 s.78, fig.2).

De lokala markförhållandena ger några förklaringar till detta. Vid Nyckelby- 
boplatsen ligger grundvattnet relativt ytligt och i ännu högre grad gäller detta 
längre åt nordväst, närmare de undersökta gravarna. Där har också ett djupt, 
numera igenfyllt, dräneringsdike funnits. Jordarten utgjordes här, i motsats till 
vad som annars var fallet, av postglacial lera. Söder om de undersökta boplats
lämningarna i Brunnsta skog finns en våtmark, som tidigare har haft betydligt 
större utbredning.
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Sammanfattningsvis kan markerna före dräneringarna karaktäriseras som 
mindre lämpade för åkerbruk, vilket troligen också gällde under yngre järnål
der. Mot den bakgrunden måste situationen under bronsålder och äldre järnål
der ha varit annorlunda. Antingen kan markerna, och sannolikt också klimatet, 
ha varit torrare. Alternativt kan marksituationen ha varit ungefär densamma, 
men befolkningstrycket kan ha varit såpass stort att även mindre lämpade områ
den brukades. Det förra bör gälla för bronsålder. Det senare alternativet är 
också inom det möjligas ram, särskilt om huvudnäringen varit boskapsskötsel.

Sammanfattning
Undersökningen visade att det fanns två säkra boplatser som kännetecknades av 
skärvstenshögar, skärvstensvall, härdar och i det ena fallet, flera hus. Mellan 
dessa finns ytterligare indikationer på en boplats. Den sistnämnda samt Nyckel- 
byboplatsen låg på 23-metersnivån, medan boplatsen på Brunnsta skog låg mel
lan 26 och 28 m.ö.h. Inom 300 m radie från alla tre finns det ensamliggande 
stensättningar eller grupper av sådana. Fornlämningsbeståndet samt de prelimi
nära dateringarna pekar på en placering i bronsålder och äldre järnålder, möjli
gen med en viss tyngdpunkt på det senare tidsskedet. Eftersom boplatserna 
hittills är mycket grovt daterade går det inte att avgöra förhållandet i tid mellan 
dem. Det finns flera tänkbara möjligheter, antingen att de existerade samtidigt, 
eller att de är spår av ”vandrande” bosättningar. Om det förra alternativet är 
riktigt, skulle det innebära en boplatstäthet som nästan är jämförbar med situa
tionen under yngre järnålder i bygdens centrala delar kring Pollista och Apalle.

Summary
One of the excavations along the E18 in 1987 included two partly investigated 
settlement sites and a small group of graves on land belonging to Nyckelby and 
Brunnsta in the parish of Övergran, SW Uppland. On the settlement sites heaps 
or banks of fire-cracked stones, hearths and postholes were encountered. On the 
Nyckelby site a three-aisled longhouse and four smaller buildings were investiga
ted. The longhouse can be dated to the Early Iron Age.

The settlement in Brunnsta Forest was dated to the Late Bronze Age/Early 
Iron Age. The four excavated stone-settings were of varied sizes. In the largest 
the blade of a single-edged sword, a spearhead and a socketted axe of iron were 
encounterad. They probably date from the Pre-roman Iron Age or the Early 
Iron Age. There was no sign of burials in the two smallest graves. Together, the 
excavated settlements and indications of settlements outside the road alignment 
show that this area was relatively densely populated during the Bronze and Early 
Iron Age. In contrast, there were no settlements here during the Late Iron Age 
or Middle Ages when vast areas were forested.
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Arkeologi i senare tiders lämningar
av Lars Ersgård

1980-talet har otvivelaktigt kommit att innebära ett genombrott för det man 
kallar ”nyare tids arkeologi” i Sverige, både på en teoretisk diskussionsnivå och 
en praktisk-empirisk utgrävningsnivå. För att börja med den senare har antalet 
utgrävningsuppdrag varit ständigt ökande sedan begynnelsen av 1980-talet. Un
der 1987 utfördes inom UV Mitts ansvarsområde 22 uppdrag, som enbart berör
de lämningar från 1500-, 1600- och 1700-talen. De utgör ca 11% av UV Mitts 
samlade uppdrag under detta år. Samtidigt ger dessa uppgifter inte någon rättvis 
bild av situationen om man också avser att spegla tillkomsten av nytt arkeolo
giskt källmaterial. Som tendensen har varit under 1980-talet är undersökningar
na så gott som uteslutande provundersökningar, schaktkontroller eller invente
ringar. Ytterst få har lett vidare till större undersökningar. I stor utsträckning 
låter man alltså schakta bort lämningarna från nyare tid (Svensson 1988).

Arkeologi med förbehåll
Vid flera tillfällen under 1980-talet har man livligt debatterat värdet av att 
använda arkeologin i epoker där man även har tillgång till ett rikt skriftligt 
källmaterial. (Exempelvis i META 1981:2, 1982:1, 1982:2 samt 1988:1—2; se 
också Jeffery & Jönsson-Kihlberg 1987) Även om ingen helt kategoriskt avvisat 
”nyare tids arkeologi” som kunskapskälla har meningarna varit delade och 
debatten kan knappast sägas vara avslutad. Skall man karakterisera situationen 
för ”nyare tids arkeologi” i det sena 1980-talet kan man konstatera att den tillåts 
existera och på vissa håll, som i Göteborg, är den rentav väl etablerad. Som 
helhet seglar dock denna verksamhet fortfarande i motvind. Den är inte något 
självklart på samma sätt som exempelvis medeltidsarkeologin är. I anvisningar
na till den nya kulturminneslagen framstår ”nyare tids arkeologi” som en arkeo
logi med mycket bestämda förbehåll. Detta har givit anledning att än en gång 
reflektera över frågan: vilka är egentligen våra utgångspunkter för att bedriva 
denna form av arkeologi?

I ovan nämnda anvisningar för kulturminneslagen heter det vad gäller kultur
lager, som skall omfattas av fornlämningsbegreppet: ”Avgörande bör här vara 
bl a om kulturlagren ger någon kulturhistorisk information eller någon kunskap 
som annars inte finns att tillgå och om det ur allmän synpunkt kan te sig skäligt 
att tillämpa fornlämningsbegreppet på lämningarna ifråga”. Vad betyder detta 
för bedömningen av kulturlager från senare tid? För många säkerligen följande:
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som kulturhistorisk informationskälla kan kulturlagren som regel ersättas av det 
skriftliga materialet, när detta blir rikhaltigare; vändpunkten härvidlag kan ge
nerellt förläggas kring sekelskiftet 1500, alltså vid begynnelsen av nyare tid. 
Grävningar i senare lämningar bör då inte företas i andra fall än då man har 
synnerligen välgrundade skäl för dessa - underförstått, då skriftligt material av 
en eller annan anledning saknas.

Man skulle alltså gräva bara när det inte finns skriftliga källor. Kulturlagren 
skulle inte kunna ge någon annan intressant kunskap än den som också låter sig 
uttryckas i dokument, brev, kartor etc.

Skall man acceptera en sådan läsning av kulturminneslagen? Eller skall man 
istället ta de citerade raderna som en uppfordran och fråga sig om senare tiders 
kulturlager verkligen inte kan ge någon annan intressant kunskap än den som 
också låter sig inhämtas i skrift? Innan man besvarar detta kan det vara på sin 
plats att något begrunda de uppfattningar som tidigare framförts i frågan. Man 
kan här urskilja två huvudståndpunkter. (Se inläggen i META 1981 och 1982). 
Enligt den ena måste undersökningar i senare tiders lämningar vara ett självklart 
krav likaväl som undersökningar i spåren efter äldre epoker är det. Företrädarna 
för den andra ståndpunkten har menat att ”nyare tids arkeologi” endast kan 
vara en möjlighet då billigare alternativ saknas. Uppenbarligen verkar detta 
senare synsätt ha fått ett genomslag i skrivningen av den nya kulturminneslagen 
och kanske är en sådan användning av ”nyare tids arkeologi” den som till en 
början framstår som den mest givna. Den får fungera som ett substitut för 
skriftligt källmaterial.

Brist på goda problemställningar
Då tycks det alltså ha varit betydligt svårare att få gehör för den första stånd
punkten. Dess företrädare har förmodligen inte på något övertygande sätt lyck
ats visa att arkeologin kan bidra med intressant kunskap även i situationer då det 
föreligger ett skriftligt källmaterial. Hur har de motiverat sin ståndpunkt? Några 
har menat att vi är skyldiga att undersöka senare tiders lämningar bara av det 
skälet att de faktiskt råkar existera. Men detta kan knappast längre vara ett 
försvarbart argument, särskilt inte om man med detta vill motivera miljonkost
nader för en arkeologisk undersökning. Andra har hävdat att arkeologin speglar 
sidor av verkligheten, som inte är åtkomliga genom det skriftliga källmaterialet, 
och således alltid är nödvändig för att vi skall kunna få en så fullständig bild av 
det förgångna som möjligt. Men alltför ofta har denna målsättning resulterat i ett 
staplande av en mängd kulturhistoriska trivialiteter som att man bott i lerklinade 
hus, gått i träskor, ätit svinkött, haft tarmparasiter, rökt kritpipor osv. Och detta 
ger knappast någon mera fördjupad kunskap om 1500-, 1600- eller 1700-talens 
verklighet. Beskrivningen är inte representativ för allt som gjorts inom ”nyare 
tids arkeologi”, men med den vill jag visa att här fortfarande finns en brist på
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goda problemställningar, trots alla energiska försök att hävda denna arkeologis 
självklarhet. Och som Axel Christophersen och andra fastslog i början av 
1980-talet, den goda historiska problemställningen måste vara den självklara 
utgångspunkten om det hela skall resultera i någon intressant kunskap (META 
1981:2, s. 24-35).

Historisk arkeologi
Men debatten lever - och i de allra senaste inläggen finns något nytt (META 
1988:1-2, bidrag av H. Andersson, A. Andrén, J. Wienberg). Utmärkande för 
diskussionen vid 1980-talets början var att alla de som deltog i debatten i stort 
sett accepterade begreppet ”nyare tids arkeologi”. Man ansåg det alltså me
ningsfullt att dra en avgörande gräns vid 1500-talets början. Det som nu har hänt 
är att man ersätter ”nyare tids arkeologi” med en historisk arkeologi, en arkeo
logi som inte skall definieras utifrån några kronologiska gränser. Det är en 
arkeologi, vars främsta kännetecken är det faktum att det arkeologiska källma
terialet existerar vid sidan av ett skriftligt-historiskt. Men närvaron av det ena 
begränsar inte värdet av det andra! Kombinationen av de båda källmaterialen 
och dess samlade utsagor definierar den historiska arkeologin och är dess styrka 
och egenart. Detta innebär inte att man bara ställer arkeologisk kunskap vid 
sidan av historisk och låter den ena komplettera eller bekräfta den andra. De 
måste ingå i en historisk helhet, vars förståelse ovillkorligen är avhängig av en 
tolkning av båda källmaterialen i förening.

En historisk arkeologi betyder en upplösning av traditionella periodgränser 
men också ett medvetandegörande av nya kunskapsnivåer. Man kan som Jac
ques le Goff tala om ”den långa medeltiden” och plädera för studiet av "en 
långsammare historia där utvecklingen av materiella och mentala grundstruktu
rer väger tyngre än de snabba men ytliga händelserna” (le Goff 1988). Med 
arkeologins hjälp skulle det vara möjligt att i de materiella lämningarna följa 
sådana strukturer i nya tidsperspektiv, exempelvis från 1300-tal till 1700-tal. 
Men de fysiska lämningarna får inte bara uppfattas som enkla fragment av ett 
socialt och ekonomiskt skeende, de kan också läsas som kulturella "texter", 
bärare av föreställningar om en gången tids verklighet.

Efter denna debattinventering kan man slå fast att i diskussionen kring den 
historiska arkeologin otvivelaktigt finns fruktbara utgångspunkter. Men samti
digt är vi ännu bara i en början vad gäller den konkreta tillämpningen. Vi har 
inte de slagkraftiga resultaten att luta oss emot, vare sig vi nu är antikvariska 
beslutsfattare, lagstiftare eller arkeologer. Och mycket återstår förmodligen av 
utvecklingsarbete kring den historiska arkeologins teori och metod. Det vore 
dock synd att nöja sig med att konstatera detta och låta dessa reflexioner utmyn
na i ytterligare en i raden av allmänna deklarationer. Man skulle åtminstone 
kunna skissera ett förslag till en början.
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En lång medeltid
Varför inte hämta inspiration i diskussionen om en lång medeltid. Man skulle 
kunna ta en utgångspunkt i svenskt 1600-tal, som inte bara handlar om stormak
ten och de många krigen. Det var ett skede då staten påtagligt skärpte greppet 
om befolkningen. Skattetrycket hårdnade, företeelser som indelningsverket och 
kyrkobokföringen introducerades. En utvecklad statlig byråkrati tog form. 
Många av de arkivhistoriska källor som man brukat hänvisa till som tillräckliga 
för en allsidig förståelse av tiden, har inte varit något annat än maktens redskap i 
denna process. Men vad händer i byarna och i de ännu ganska små städerna, på 
de stråk av verkligheten som statsmakten inte haft något intresse av att doku
mentera? Vad förändras? Vad förblir opåverkat kvar av medeltiden? Vad är de 
yttersta konsekvenserna av en samhällsprocess, vilken man kan förledas att 
betrakta alltför ensidigt och förenklat genom endast de skrivna källorna? Dessa 
tankar ligger nära en diskussion, som på senare år förts bland etnologer och 
historiker om ”historisk antropologi” och nödvändigheten av en historia både 
”uppifrån” och ”nedifrån” (Winberg 1988). Här kan man givetvis hämta ytterli
gare inspiration men samtidigt bör man understryka att arkeologin utan tvivel 
kan tillföra en sådan forskning nya dimensioner. Jag skall illustrera med ett 
konkret exempel ur min egen arkeologiska erfarenhet.

Exemplet Leksand
Vid de undersökningar som gjordes vid Leksand i Dalarna 1983-84 i samband 
med omläggningen av riksväg 70, kunde konstateras att en genomgripande 
förändring av bebyggelsen ägt rum i slutet av 1600-talet (Ersgård och Syse 1984; 
se även Sporrong 1987). Dessförinnan har den kännetecknats av spridda ensam
liggande gårdar och mindre gårdsgrupper, ett mönster som kan följas tillbaka till 
vikingatid. Vid 1600-talets slut sker emellertid en förtätning av bebyggelsen och 
sannolikt växer då de stora, väl sammanhållna byarna fram, som än idag präglar 
kulturlandskapet vid Leksand. Det intressanta är att denna bebyggelseföränd
ring är helt okänd i andra källmaterial, trots att sådana ingalunda saknas från 
området under det aktuella skedet. Tvärtom är de skrivna källorna rörande 
Dalarna under 1600-talets senare del förhållandevis rika, beroende bl a på att 
statsmaktens tryck på bondebefolkningen då avsevärt ökar genom skatter och 
andra pålagor.

Här måste finnas ett samband, menar jag, mellan denna fiskala förändring och 
den arkeologiskt iakttagna bebyggelseförändringen. Jag tänker inte här försöka 
analysera detta samband, vilket kommer att ske i ett annat sammanhang. Men 
jag vill hävda att sambandet är indirekt, omstruktureringen av bebyggelsen är 
inte något som är påbjudet området utifrån utan något som man här företar för 
att kunna möta en ny situation. Bebyggelseförändringen representerar något
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Fig 1. Källargropar och källare var en av de tydligaste indikationerna på 
äldre bebyggelse vid undersökningarna för riksväg 70 utanför Leksand 
1983-1984.

Friläggandet av denna källare, som dateras till sekelskiftet 1600—1700, 
visar tydligt hur en tidigare bebyggelse flyttat från denna plats till platsen 
för nuvarande byn Mjälgen i bakgrunden, några hundra meter åt syd
väst. Foto B. Syse.
Cellar pits and cellars represented one of the most distinct indications of 
early settlement during the excavations in advance of national highway 70 
outside Leksand. The exposure of this cellar, dating from the turn of 
century 1600—1700, clearly illustrates the move of the early settlement 
from this location to the location of the present village, Mjälgen, which can 
be seen in the background, several hundred metres to the south-west.
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som inte är åtkomligt genom nedskriven information och heller aldrig har varit 
det. Den är ett av de materiella uttrycken för hur ett sannolikt starkt och 
självständigt bondesamhälle reagerar när det utsattes för stark yttre press. Den 
går inte att förstå utan de skrivna källornas kunskap men ger samtidigt en insikt 
om detta samhälle, som aldrig varit möjlig att nå enbart med dessa källor. Det 
går att finna fler belägg i området för en dynamik i den materiella kulturen under 
det här berörda skedet. Efter 1700 kan man iaktta hur olika bygdehantverk 
börjar utvecklas och profileras såsom snickeriarbeten, det specifika dalmåleriet 
och textilkonst, manifesterad i sockendräkterna (Andersson 1983, s 32). Kan 
inte även sådana företeelser vara uttryck för ett starkt bondesamhälles strävan 
att markera en egen identitet i en tid då denna identitet är hotad?

Resultaten från Leksand är ovanligt tydliga exempel på hur förändringar i en 
materiell kultur i kombination med skrivna källor kan ge en större förståelse av 
en historisk situation. I andra 1600-talsmiljöer, såsom i städerna, kan dylika 
förändringar sannolikt både vara mera svårgripbara och ha en annorlunda ka
raktär. Viktigt är att man hela tiden undviker en historisk arkeologi, som bara 
blir bekräftelser av tidigare kunskap. Snarare skall man ta fasta på och lyfta fram 
sådant i det arkeologiska materialet, som inte bekräftar. Kanske är det just i 
sökandet efter de oväntade, motsägelsefulla uttrycken i en materiell kultur som 
en historisk arkeologi kan finna en identitet.

Summary
During the 1980s excavations of remains from the post-medieval period have 
become increasingly commonplace. The value of these excavations is still a 
subject of debate. In the past it was generally held that post-medieval archaeolo
gy was only justified if written sources were not available. However, more 
recently it has been argued that the term post-medieval archaeology should be 
replaced by historical archaeology. The definition of historical archaeology is not 
based on chronological borderlines but on the fact that archaeological and writ
ten sources go hand in hand.

Research within the field of historical archaeology could take 17th century 
Sweden as its starting-point. Here archaeology can be used to document a world 
not recorded in the written evidence. The excavation results from Leksand, 
Dalarna, are presented as an example of this.
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Örebro
— tio år efter ”medeltidsstadens” rapport 

och trettio provundersökningar senare
av Anders Broberg

Det har nu gått över tio år sedan de första av projektet Medeltidsstadens rappor
ter publicerades. Rapporterna visade för de mellansvenska städernas del bl a att 
dessa med några få undantag vuxit fram först under högmedeltid och att särskilt 
det sena 1200-talet tycks ha varit en mycket expansiv period (Andersson 1982 
s 57 f).

Stadsrapporterna kom i stort att redovisa kunskapsläget i slutet av 1970-talet. 
Detta innebar att de i tiden sammanföll med slutfasen på en period av ytmässigt 
mycket omfattande exploateringsundersökningar. Den arkeologiska fältverk
samheten har sedan dess fortsatt men har under senare år i hög grad kommit att 
präglas av mindre provundersökningar och schaktkontroller, medan de stora 
undersökningarna i våra medeltida stadskärnor varit relativt få. Det senare 
innebär emellertid inte att tillväxten av ny kunskap minskat i samma grad som 
volymen på undersökta kulturlager avtagit. Den typ av små punktvisa insatser, 
som senare kommit att dominera undersökningsverksamheten, har i många fall 
visat sig kunna komplettera och i vissa fall revidera stadsrapporternas slutsatser. 
Som exempel på mera dramatiska förändringar i bilden av enskilda städers 
datering kan nämnas Södertälje, Strängnäs, Nyköping och Västerås, där kultur
lager daterade till sen vikingatid/l 100-tal påträffats vid ett flertal undersökningar 
under senare år (Nordeman 1987, Nordeman/Douglas 1987, Sjösvärd 1987, resp 
muntlig uppgift Bent Syse, UV Mitt). I andra fall har det nytillkomna materialet 
inte nämnvärt förändrat den kronologiska bilden, men väl den topografiska.

Avsikten med föreliggande artikel är primärt att för en enskild stad, i detta fall 
Örebro, ställa denna typ av nytillkomna arkeologiska data mot den bild av 
stadens utveckling och topografi, som redovisades i stadsrapporten. Samtidigt är 
det också ett försök att belysa den typ av information, som finns att hämta även i 
provundersökningar och schaktkontroller. Valet av Örebro som åskådningsex
empel kunde lika gärna ha fallit på en stad som Uppsala eller Nyköping, städer, i 
vilka också ett stort antal arkeologiska observationer gjorts under 1980-talet.
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Skriftliga källor
Örebro omnämns första gången i det skriftliga källmaterialet i ett donationsbrev 
till Riseberga kloster, utfärdat av jarlen Birger Brosa någon gång före 1202, där 
en "gård i Horebro” omtalas (Redin 1978 s 8). År 1285 redovisas ett mynthus i 
Örebro i Magnus Ladulås testamente. Det är också först från denna tid, som de 
skriftliga källorna antyder att vi vid Svartån finner en ort av urban karaktär. En 
datering av den äldsta bebyggelsefasen i staden till sent 1200-tal tycks också 
bekräftas av det arkeologiska materialet som framkom vid undersökningarna i 
kvarteret Bromsgården år 1978 liksom senare i kvarteret Rådhuset och Trycke
riet (Broberg/Hasselmo 1981, Broberg 1984, resp muntlig uppgift Jan-Åke 
Ljung, UV Mitt).

Den äldsta stadskartan upprättades år 1652 av Johan Toring och visar kvar- 
tersindelning och gatunät inom en yta av närmare 37 ha, exklusive slottsområdet 
(Andersson 1982 tab 5). På den genom staden löpande, nord-sydliga, åssträck- 
ningen återfinns ett antal långsmala, oregelbundna, kvarter på båda sidor om 
Svartån (fig 1). Såväl öster som väster om dessa redovisas flera till ytan mycket 
stora kvarter, vilka i huvudsak legat nedanför åskrönet och på relativt låglänt 
mark. Kartan visar dock inte vilka tomter, som faktiskt varit bebyggda vid denna 
tid. Det är först mer än hundra år senare som vi via kartmaterialet får en mer 
utförlig redovisning av bebyggelsens faktiska utbredning. 1784 års stadskarta 
avslöjar att gatunät och kvartersindelning i det närmaste förblivit oförändrat 
men kartan visar samtidigt att bebyggelsen vid slutet på 1700-talet endast omfat-

Fig 1. Karta över Örebro upprättad 
år 1652 av Johan Toring. Lantmäte
riverkets arkiv i Gävle (S73:1.1). 
Map of Örebro drawn by Johan To
ring in 1652.
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tat själva åskrönet, medan de omgivande kvarteren i väster och öster i det 
närmaste helt saknat bebyggelse (fig 2). Det gatunät och den kvartersindelning, 
som återfanns redan på 1652 års stadskarta kommer att bestå ända framtill 
mitten på 1800-talet, då en förödande brand ödeläde stora delar staden och 
möjliggjorde en reglering av hela stadsplanen.

Arkeologiska undersökningar
Sedan 1978 har närmare ett 30-tal arkeologiska undersökningar genomförts i 
Örebro, det stora flertalet i form av schaktkontroller och provundersökningar.

Fig 2. Karta över Örebro upprättad år 1784 av Eric Nyberg. Lantmäteri
verkets arkiv i Gävle (S73:1.8).
Map of Örebro drawn by Eric Nyberg in 1784.
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Anläggningar och kulturlager äldre än 1700-tal har bara påträffats vid drygt en 
tredjedel av undersökningarna. Orsakerna till detta är en hög utschaktningsgrad 
i stadens centrala delar (fig 3) men också att det i staden bebyggda området, 
fortfarande under 1600-tal, till ytan varit mycket begränsat, betydligt mer be
gränsat än vad som omedelbart framskymtar i det äldsta kartmaterialet.

Mer omfattande spår av äldre bebyggelse, här i betydelsen äldre än år 1700, 
har endast påträffats på sex lokaler inom 1652 års stadsgräns (fig 3). Därtill 
kommer lämningar av 1600-talsbebyggelse omedelbart utanför staden i kvarte
ren Smedjebacken och Faktoriet (Ljung 1987). De senare är emellertid spår av 
Örebro gevärsfaktori och har egentligen inget med de här behandlade frågeställ
ningarna att göra. Avsatta kulturlager, daterade till 1600-tal, har påträffats i 
kvarteret Freden norr om Svartån men i övrigt ligger samtliga observationer 
söder om ån. Flär är dock antalet undersökningar så pass många att vi inom ett 
begränsat område faktiskt kan rekonstruera bebyggelsebilden i grova drag. Ett 
tiotal undersökningar i området mellan ån och Våghustorget visar att mera 
omfattande bebyggelsespår från 1600-tal och medeltid endast återfinns i kvarte
ren upp på åskrönet (kvarteren Bodarna, Bromsgården och Rådhuset samt i 
delar av Tryckeriet). Bebyggelsen har uppenbarligen legat i ett smalt bälte på 
båda sidor om den nuvarande Drottninggatan samt längs den ”Gamla gatan”, 
vilken före 1854 års brand löpt snett ner längs åssluttningen från Våghustorget 
till Kanslibron (fig 4).

Undersökningar i kvarteren Tryckeriet och Hållstugan samt i Köpmangatan 
visar att bebyggelsen funnits omedelbart öster om och längs med "Gamla gatan” 
men att huvuddelen av området nedanför åskrönet inte varit bebyggt. Visserli
gen ligger området utlagt som tomtmark på den äldsta stadskartan men de 
arkeologiska undersökningarna visar tydligt att dessa sanka och lågt liggande 
lermarker ända in i 1700-tal utnyttjats som kålgårdar och ängslyckor. På åsens 
västra sida har ett antal undersökningar bl a i kvarteret Prästgården givit en 
motsvarande bild. Enstaka medeltida keramikskärvor tillsammans med yngre 
rödgods av 1500/1600-tals typ, läderspill och djurben visar att hushållsavfall 
kontinuerligt förts ut som gödsel på borgarnas åkervretar. Provundersökningar 
på åsens båda sidor (kvarteren Tryckeriet resp Prästgården) visar också att 
åssluttningen ursprungligen måste ha varit väldigt brant och själva åsryggen 
mycket smal. Det senare förklarar det äldre gatunätets sträckning liksom bebyg
gelsens lokalisering som den t ex framträder på 1784 års karta (fig 2). Den lokala 
topografin med en hög smal ås omgiven av blöta ängsmarker har begränsat

Fig 3. Karta som visar utschaktade områden i centrala Örebro samt läget 
för de schaktkontroller och provundersökningar (punkter) som gjorts i 
området under den senaste tioårsperioden. Observationer av kulturlager 
och andra lämningar äldre än 1700-tal har markerats med kvadrater.
Map of Örebro — removal of cultural deposits and the position of ar
chaeological investigations.
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Fig 4. Kartan visar åssträckning samt påträffade gravar i det centrala 
stadsområdet (Fjölnir 1984:3).
Map of Örebro — the position of the esker and recorded burials.



bebyggelsens expansionsmöjligheter till ett smalt stråk längs åsen, på båda sidor 
om två nord-sydligt löpande gator.

En jämförelse mellan den bild av den äldsta bebyggelsens lokalisering, som de 
arkeologiska observationerna och den äldsta stadskartan ger, visar en stad vilken 
ännu under 1600-tal sannolikt endast omfattat en bebyggd yta om knappt 10 ha, 
troligen betydligt mindre. Det senmedeltida Karmeliterklostret i norr har då 
uppfattats som stadens norra begränsning samtidigt som, den arkeologiskt icke 
belagda, bebyggelsen norr om ån antagits ha samma karaktär som söder om ån. 
Det kan här noteras att exempelvis 1600-talets Uppsala på motsvarande sätt 
beräknats omfatta en mer än sex gånger större yta (Andersson 1982 tab 5). 
Medeltidens och 1500/1600-talets Örebro har uppenbarligen varit en mycket 
liten stad, belägen längs de gator eller vägar som löpt uppe på åskrönet, en stad 
som knappt varit mer än 100 meter bred och mellan 400 och 800 meter lång. 
Staden omfattade år 1628 sammanlagt 233 hushåll (Bodell 1970 s 32). Detta 
innebär att den totala folkmängden vid denna tid kan ha uppgått till strax över 
1000 personer.

I samband med olika markingrepp, inklusive arkeologiska undersökningar, 
har gravar vid ett tiotal tillfällen påträffats inom det centrala stadsområdet söder 
om ån (Broberg 1984). Det gäller dels området i anslutning till kvarteret Tenn
stopet, där ”Gamla gatan” lämnade åskrönet, dels i och söder om kvarteret 
Rådhuset, där samma gata närmade sig Svartån. Gravarna i området runt kvar
teret Tennstopet tycks enbart ha utgjorts av skelettgravar. En 14 C-analys date
rar dessa till äldre medeltid (1175 ± 140 år, St 9498). Gravarna i kvarteret 
Rådhuset utgörs däremot av brandgravar av yngre järnålderstyp, av vilka en 
kunnat föremålsdateras till tiden omkring 800 e Kr (Andersson 1984). Detta 
innebär att vi på två ställen längs ”Gamla gatan” söder om ån kunnat konstatera 
gravar, vilka är äldre än den högmedeltida staden. Gravarnas läge, liksom 
”Gamla gatans” riktning från åskrönet och ner mot ån vid nuvarande Kansli
bron, antyder att denna sträckning troligen representerar en ursprunglig väg- 
sträckning längs åsen ned mot ett äldre vadställe över Svartån (fig 4).

Gravarna och gravfälten skall rimligen kopplas till den agrarbebyggelse, som 
en gång bör ha funnits här före stadens framväxt och som vi eventuellt skymtar i 
Birger Brosas donationsbrev. Bebyggelsens läge är okänd men enstaka lösfynd 
av äldre karaktär som vävtyngder och skärvor av A-gods keramik, funna i de 
högmedeltida kulturlagren i kvarteret Rådhuset, antyder att denna äldsta bebyg
gelse kan ha legat i sluttningen ned mot ån och det gamla vadstället.
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Sammanfattning
Om vi nu sammanfattar erfarenheterna från de arkeologiska observationer, som 
hittills gjorts i Örebro så kan vi notera att mycket stora delar av det centrala 
stadsområdet idag är i det närmaste helt utschaktat. Samtidigt visar den sam
manställning av observationer av äldre bebyggelsespår, som redovisas ovan, att 
medeltidens och 1600-talets Örebro till ytan varit en mycket liten stad om högst 
tiotalet hektar. Möjligheterna att i en framtid påträffa mer omfattande spår av 
äldre bebyggelse är alltså begränsade samtidigt som de provundersökningar och 
schaktkontroller, vilka under senare år genomförts, tydligt visar att en mängd ny 
information trots allt står att hämta. Med några få undantag finns huvuddelen av 
denna information sannolikt inte bevarad inom nuvarande tomtmark, där 
utschaktningen i sen tid ofta varit betydande. Uppmärksamhet bör därför också 
riktas mot de ytor, som idag utgör stadens gatumark och öppna platser. Visserli
gen har ledningsdragningar här under årens lopp till en del skadat eller förstört 
de äldre kulturlagren men samtidigt visar några schaktövervakningar från senare 
tid, t ex längs med Köpmansgatan, att betydande bebyggelsespår ändå kan 
finnas kvar (Beronius 1987).

Informationsvärdet från övervakningar i samband med nya ledningsdragning
ar blir i fallet Örebro än större, då stadens kvartersindelning och gatunät helt 
lagts om efter 1854 års stadsbrand, vilket innebär att dagens gatumark i mycket 
hög utsträckning täcker äldre tomter och bebyggelse. Att också till synes hårt 
utschaktade kvarter i innerstaden trots allt kan rymma begränsade områden med 
äldre kulturlager visar den nyligen genomförda undersökningen i kvarteret 
Tryckeriet 10 (Ljung 1989). Inom en yta om 400 m2, vilken delvis låg under en 
källarbyggnad från sent 1800-tal, framkom välbevarade bebyggelserester från 
högmedeltid och 1500/1600-tal.

Förhoppningsvis kan vi även under kommande år fånga ytterligare informa
tion om det äldsta Örebro och dess föregångare trots att kanske 80% av medelti
dens och 1600-talets kulturlager idag är bortschaktade och därmed för alltid 
förlorade.

Summary
It is evident that in Örebro deposits in a very large part of the town centre have 
now been almost completely removed. Nevertheless, the compiled observations 
of early settlement remains reported above show that, in area, the Örebro of the 
Middle Ages and the 17th century was a very small town, consisting of no more 
than some ten hectares. The possibility of finding early settlement remains of 
any extent in the future is thus restricted. Despite this, test excavations and 
watching briefs undertaken in recent years clearly indicate that a great deal of
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new information can in fact be acquired. Apart from a few exceptions, this 
information is probably not primarily preserved on what is now developed land, 
where considerable amounts of earth have been removed in recent years. Atten
tion should instead also be devoted to areas comprising the streets and open 
spaces of the town today. It is true that the laying of pipes has over the years 
partly damaged or destroyed early cultural deposits, but in spite of this some 
recent watching briefs, e.g. along Köpmansgatan (Merchant Street), show that 
significant settlement remains may still be in tact (Beronius 1987).

The information potential of watching briefs in connection with the laying of 
new pipes becomes even greater in Örebro, because its block system and street 
network was totally rearranged after the town fire of 1854. This means that a 
great deal of the present street area covers older burgage tenements and settle
ment remains. The recent excavation in Tryckeriet 10 Block (Ljung 1989) shows 
that even an apparently heavily redeveloped block in the town centre can accom
modate limited areas of early cultural deposits. Within an area of 400m2, partly 
beneath a cellar building from the late 19th century, well preserved settlement 
remains from the late Middle Ages and the 16th—17th century were uncovered.

We hope that we also in years to come can extract further information about 
the earliest Örebro and its predecessors, in spite of the fact that perhaps 80% of 
the medieval and 17th century cultural horizons have been removed and thus lost 
for ever.
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Staden under slaggen
— arkeologin bryter historisk mark

av Carolina Andersson och Marie Holmström

Sommaren 1987 utfördes en arkeologisk undersökning i kvarteret Dalpilen vid 
nuvarande Hälsingtorget i Faluns sydvästra del. Detta område har länge ansetts 
som en central plats i Faluns äldre historia och det har bl a framförts åsikter om 
att Faluns gamla marknadsplats varit belägen här.1 De arkeologiska undersök
ningarna gav oss möjligheter att utreda huruvida slutsatser av de skriftliga käl
lorna överensstämmer med det arkeologiska materialet.

Faluns äldre historia och det skriftliga källmaterialet
Faluns äldre historia är till stora delar outforskad. Kopparbergets avgörande 
betydelse för ortens tillkomst har styrt forskningen i riktning mot studier av 
gruvan och aktiviteter kopplade till kopparhanteringen. Studier kring bebyggel
seutveckling, ortens tidiga lokalisering och urbaniseringsförloppet har därmed 
kommit i skymundan.

Kopparberget omnämns i det skriftliga källmaterialet redan år 1288 i biskop 
Peters i Västerås bytesbrev för Kopparberget och senare i Konung Magnus 
Erikssons privilegiebrev från år 1347.2 Det sistnämnda brevet är av stort intresse 
vid försök att klarlägga äldre förhållanden vid Kopparberget.

Falun får, trots flera ansatser till stadsprivilegier, sina slutgiltiga stadsprivile- 
gier så sent som 1641. Redan i privilegiebrevet från 1347 framkommer uppgifter 
som tyder på att det vid denna tidpunkt funnits en välutvecklad organisation vid 
Kopparberget med flera centrala funktioner. Här finns bl a uppgifter om råd
män och om att det varje månadsskifte ska hållas huvudting. Det framgår vidare 
av brevet att handel förespråkades: ”Torgdagar skall vara två gånger i var vecka, 
onsdagen och lördagen, med all den frihet, som alla andra köpstäder hava, som 
hava fritt torg.”3

För att förstå Faluns speciella urbaniseringsförlopp och vilka konsekvenser 
detta får för stadens uppbyggnad och utseende måste som tidigare nämnts den 
starka kopplingen till Kopparberget föras in i resonemangen. Detta framkom
mer tydligt i de stadsprivilegieförslag, som läggs fram i början av 1600-talet. 
Dessa är präglade av den klassiska bergsstadens uppbyggnad. Det utmärkande 
för bergsstaden är att borgerskapet och bergverkskorporationen sammanfogats 
till en enhet. Förebilderna utgjordes av de bergsstäder som under medeltiden
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Fig 1. Falun vid Kopparberget år 1628, originalet i Svensche Plante 
Booken. Krigsarkivet.
Falun in 1628 with Kopparberget (Copper Hill) in the background. Origi
nal in Svensche Plante Booken. War Archives.

tillkommit i de tyska bergverken i Harz och Sachsen. Karaktäristiskt för dessa 
var att borgerskapet deltog i bergshanteringen. Kontakterna mellan tyska och 
svenska bergverk förde med sig att man i Sverige var väl insatt i de tyska 
förhållandena och bergstadsbegreppet.41 ett privilegieutkast från 1618, bevarat i 
ett egenhändigt koncept av Axel Oxenstierna, nämns inte Falun utan ”staden 
vid Kopparberget”. Här framkommer också att bergsmännen skulle utgöra det 
aktiva elementet.5 Bergsmännen ställde sig dock negativa till privilegieanbuden 
och försöken att omvandla Kopparbergslagen till stad. Det uppstod heller aldrig 
någon bergsstad i dess rätta mening i Falun under 1600-talet. Däremot blev 
bergsstaden åter aktuell under 1700-talet då Faluns stadsrättigheter var i fara.

1720 ställdes stad och bergverk under en gemensam ledning, bergsrätten. 
Falun organiserades som en bergsstad där bergsmän och borgare skulle samver
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ka inom förvaltning och näringsliv. 1720 års förening mellan Falu stad och Stora 
Kopparbergs bergslag stadsfastes av Fredrik I den 13 januari 1721/'

Bergsmännen var således inga förespråkare av stadsprivilegier för Kopparber
get, utan uppfattade i stället det hela som ett försök till ökad inblandning och 
kontroll från centralmaktens sida. Många av bergsmännen bodde utspridda över 
ett stort område på landsbygden och var därmed inte intresserade av att flytta in 
till någon koncentrerad stadsbebyggelse. En viktig faktor i sammanhanget var 
den starka kopplingen mellan hyttorna och bebyggelsens lokalisering. Lands
bygdens förhållande till staden var ej klart definierad vid tillkomsten av de 
slutgiltiga stadsprivilegierna 1641. Ett exempel på detta är att den i anslutning till 
staden liggande bebyggelsen i Gamla Berget, Noret och Heden ej berördes av 
stadsregleringen som påbörjades på 1640-talet. Orsaken till detta var att man ej 
tagit ställning till huruvida den närmast kringliggande bebyggelsen skulle läggas 
under staden eller inte.7 Gränsen för stadens område fastställdes först år 1652.

Det är oklart om det funnits någon förtätad medeltida bebyggelse inom nuva
rande stadsområde. Trots de centrala funktioner, som omtalas i privilegiebrevet 
1347, kan orten ha fungerat utan en välutvecklad och koncentrerad bebyggelse. 
De centrala funktionerna kan ha varit samlade inom ett begränsat område, 
medan den största delen av tillhörande bebyggelse varit utspridd på landsbyg
den, men haft tillgång till dessa funktioner.

Vid försök att rekonstruera Faluns äldre utseende används ofta en schematisk 
karta från 1628.8 Enligt denna karta är Falun vid denna tid ytmässigt sett tämli
gen välutvecklat. Det saknas dock ägoförteckning till kartan och det framgår 
inte om de tomter som finns markerade avser gårdstomter i reell bemärkelse 
eller om det även är fråga om odlingstomter. Kartans schematiska utformning 
omöjliggör således studier av Faluns dåtida sociala karaktär. De medeltida 
skriftliga beläggen för gårdar ger en viss fingervisning om vilka delar inom eller i 
närheten av nuvarande stadsområde som bör ha varit bebyggda. Borns hyttegård 
nämns i det skriftliga källmaterialet redan år 1336.9 Den har troligtvis legat i 
Faluns nordvästra del i nuvarande stadsdelen Gamla Herrgården. I området 
kring gruvan finns flera medeltida skriftliga belägg. Falan eller Fahlun10 beteck
nas ofta i historiska forskningssammanhang som liktydigt med stadsdelen Falan 
beläget i Faluns sydvästra del. Förutom dessa gårdar finns enstaka medeltida 
belägg på gårdar i Faluns norra del, exempelvis i stadsdelen Östanfors.11

Stora Kopparbergs kyrka, belägen i nordöstra delen av nuvarande Falun är av 
central betydelse vid studier av det medeltida Falun. Denna till storleken impo
nerande kyrka måste ha krävt en socialt och ekonomiskt välutvecklad organisa
tion vid Kopparberget. Kyrkans äldsta delar härstammar enligt Gerda Boéthius 
från 1300-talet.12 Flera forskare hävdar dessutom att det funnits en äldre kyrka 
på platsen.13 På 1628-års karta finns flera gårdar markerade i området strax intill 
kyrkan och kanske har här funnits en viss förtätning av bebyggelsen redan under 
medeltid. Förhoppningsvis kan framtida arkeologiska undersökningar ge svar på 
denna fråga.
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Enligt det skriftliga källmaterialet bör således en viss ansamlig av bebyggelse 
ha funnits i Faluns norra och sydvästra del samt i området kring gruvan. En ofta 
framförd åsikt inom den historiska forskningen är att bebyggelsen först låg 
koncentrerad på den västra sidan av ån, men att roströken från gruvområdet 
försämrade boendemiljön och succesivt tvingade fram en förflyttning till den 
östra sidan av ån. Förflyttningen skulle då främst ha genomförts i samband med 
den på 1640-talet påbörjade stadsregleringen.

Faluns betydelse ökade i takt med den stigande kopparproduktionen och 
brukar räknas som Sveriges andra stad vid mitten av 1600-talet.14 Statsmaktens 
behov av att kontrollera den för nationen viktiga tillgången på koppar och 
handeln med denna skapade ett stort intresse även för själva stadens upp
byggnad. Det är viktigt att man tar hänsyn till detta vid försök att bedöma det 
äldsta kartmaterialets tillförlitlighet. Från centralt håll förväntade man sig en 
fortsatt expansiv utveckling och detta avspeglar sig tydligt i kartframställningar
na. Stormaktstidens kartor blev i många fall en idealiserad bild snarare än något 
som i realiteten kom att förverkligas. Faluns 1600-talskartor bör vara ett bely
sande exempel. I och med att avkastningen från gruvan minskade under andra 
halvan av 1600-talet minskade också stadens betydelse. De storslagna framtids
planerna, som tydligt manifesteras på kartmaterial upprättat i samband med 
stadens reglering, måste ha påverkats i negativ riktning.

Det saknas tomtböcker till Faluns äldsta kartmaterial, vilket ytterligare för
sämrar möjligheterna att studera tomternas sociala karaktär. Det är först kartor
na från 1761 och 1784 som ger ett mer komplett material med tomtindelning 
inom kvarteren samt ägarförteckningar till tomterna. Först i och med dessa 
kartor går det att göra jämförelser mellan mantalslängder och tomtförteckningar 
för att fastställa om det var samma person som ägde och bebodde tomten.

På grund av det skriftliga källmaterialets begränsningar är det således enbart 
med arkeologins hjälp, som det går att vidga kunskapen kring stadens upp
komst, framväxt och utseende. Det skriftliga källmaterialet ger exempelvis ing
en upplysning om hur bebyggelsen såg ut, dess omfattning eller vilka aktiviteter 
som ursprungligen bedrivits. Den markanta ökningen av antalet arkeologiska 
undersökningar under senare år inom Faluns nuvarande stadskärna har därmed 
bidragit med ny kunskap. Undersökningarna i kvarteret Dalpilen är bara ett 
exempel bland flera.

Kvarteret Dalpilen och det skriftliga källmaterialet
Det område i vilket kvarteret Dalpilen ligger har länge ansetts som ett centralt 
område i Faluns äldre historia. Det är framför allt kartan från 1628 samt medelti
da diplommaterial med uppgifter om gårdar på Falan och om "bron vid falona" 
som legat till grund för dessa antaganden.15 På 1628 års karta finns en förmodad 
bebyggelsekoncentration markerad i den sydvästra delen, i anslutning till kvar-
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Fig 2. Hälsingetorget med kopparvågen. Oljemålning från 1700-talets 
slut. Ur N Sahlström Stadsplaner och stadsbild i Falun 1628—1850. 
Hälsingetorget with copper scales. Oil painting from the end of the 18th 
century.

teret Dalpilens nuvarande läge. Här sammanstrålar ett antal gator och viktiga 
vägförlängningar i ett torgliknande område. Det är här som den förmodade 
marknadsplatsen sägs ha legat. Vid åkanten finns dessutom en byggnad marke
rad, eventuellt kan detta vara den s k Kopparvågen. Kopparvågen var ett för 
Kronan viktigt redskap för att skaffa ett underlag för beskattningen av den 
producerade kopparen. Här vägdes och bokfördes kopparen innan den forslades 
vidare. Det är inte klart belagt när Kopparvågen flyttades till sitt nuvarande läge 
i denna sydvästra del av Falun. Årtalet 1631 förekommer ofta i den historiska 
litteraturen, men det saknas genomgående ett skriftligt belägg på denna uppgift. 
Dessa tre faktorer, dvs det medeltida diplommaterialet, 1628 års karta samt 
Kopparvågens förmodade tidiga placering inom området har således fört med sig 
att man i den historiska forskningen behandlat detta område som en central plats 
i Faluns äldre historia. Vilka resultat gav då den arkeologiska undersökningen i 
kvarteret Dalpilen?

Den arkeologiska undersökningen
Under den fyra månader långa utgrävningen undersöktes ett ca 1800 m2 stort 
område strax söder om Kopparvågen. I väster begränsades den undersökta ytan 
av Myntgatan och i norr av Hälsingtorget. Skillnaden mellan dagens marknivå 
och den sterila leran var ca 2,5 m, vilket innebär att totalt ca 4500 m3 slagg och 
kultur jord schaktades bort. I dessa massor registrerades sex bebyggelsefaser, 
åtskilda av mer eller mindre omfattande slaggfyllningar. Den ursprungliga topo
grafin har varit en svag sluttning ner mot Faluån. Den påförda slaggen har haft
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Fig 3. Planer över bebyggelsen under fas 3 och 4. 
Plans of the settlement in phase 3 and 4.
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Fig 4. Plan över bebyggelsen under fas 5. 
Plan of the settlement in phase 5.

en utjämnande funktion samt även tillkommit för att dränera det vattensjuka 
området närmast ån. Under de äldsta bebyggelsefaserna utnyttjades endast den 
västra delen av undersökningsområdet och först under fas 5 påträffades kon
struktioner i den östra delen.

Den äldsta konstruktionen på platsen var en enkel sjösättningsramp, beståen
de av stockar och plank på en enskiktad stensyll. Konstruktionen, som fortsatte 
in under Myntgatan, ger en fingervisning om Faluåns ursprungliga dvs oregle
rade bredd. Det fyndmaterial som påträffades var genomgående av 1600-tals 
karaktär.

Under 1630-talet byggdes de första husen inom området - fas 3. Innan de 
uppfördes fylldes delar av området ut med slagg, sannolikt för att dränera 
området. Denna, den äldsta egentliga bebyggelsen, bestod bl a av två hus, ett 
staket, en eventuell avfallsbinge samt en gärdesgård, som troligen inhägnat en 
liten kålgård. De två husens funktion gick tyvärr inte klart att fastställa eftersom 
delar av dem låg utanför undersökningsområdet. Anläggningarna bör ha ingått i 
en och samma gård — en gård som ytmässigt har varit relativt stor och där
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PROFIL 868 658.5

LAGERBESKRIVNING

0 = LERA. PÅFÖRT, FAS S 

® = SLAGG, PÅFÖRT, FAS S

0= BRUN KULTURJORD (MYCKET TRÅFLIS I ÖSTRA DELEN). AVSATT FAS A 

®= SVART KULTURRJORO, I BITVIS MYCKET TRÅFLIS). AVSATT, FAS 3 

® = SVART KULTURJORD. FET. AVSATT, FAS 2-3 

® = TRÅFLIS, AVSATT, FAS 1-2

Fig 5. Sektionen visar de toppogra- 
fiska förändringarna i området un
der 1600-talet. Observera det mäkti
ga slagglagret som sannolikt hör 
samman med stadsregleringen. 
Sections showing topographical 
changes in the area during the 17th 
century. Note the thick layer of slag 
which can probably be related to the 
regulation of the town.

@ = SVART KULTURJORD, INSLAG AV SLAGG, AVSATT, FAS 2

@ = LERA, PÅFÖRT, FAS 5

® = SLAGG, PÅFÖRT, FAS 3

® = KULTURJORD MED TRÅFLIS. RIS, GRUS OCH 
ENSTAKA SLAGGSTYCKEN, AVSATT. FAS 1

® = SOTBLANDAD KULTURJORD, AVSATT, FAS 1

@ = INFILTRERAD LERA,

® = LERA. NATURLIG

® = LJUSGRÅ LERA. PÅFÖRD, FAS 3

ytterligare gårdsenheter bör ha ingått. De mynt som påträffades var genomgåen
de präglade under drottning Kristinas tid.

Husen i den påföljande bebyggelsefasen — fas 4 - återfanns i undersöknings
områdets mellersta del. De byggnader som ursprungligen bör ha funnits i den 
västra delen förstördes troligen i samband med byggandet av ett yngre gårds- 
komplex. Bebyggelsen under fas 4 skiljde sig markant från den tidigare. Här låg 
tre hus tätt på rad och norr om dessa fanns en kullerstensläggning, en infart som 
eventuellt har varit överbyggd. Väster om husen fanns en öppen gårdsplan som 
delvis var trälagd (A 31). Husen saknade spisfundament eller annan värmekälla, 
vilket tyder på att de snarast utnyttjats som ekonomibyggnader. Eventuellt kan 
en pågående makroanalys ge svar på detta. Byggnaderna kan ha ingått i en gård
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med hus grupperade runt en öppen gårdsplan eller kanske har husen varit 
knutna till aktiviteter på Faluån, exempelvis någon typ av sjöbodar.

Dateringen av bebyggelsen bygger uteslutande på myntfynd. Förekomsten av 
mynt präglade både under drottning Kristinas och Karl X:s tid pekar mot en 
datering kring 1600-talets mitt.

Före uppförandet av det gårdskomplex som utgör fas 5, skedde en genomgri
pande förändring av området. En upptill 1 m tjock slaggmatta lades ut, först över 
den västra delen och senare även över den östra delen ner mot Faluån. Utmed ån 
byggdes en kaj av slaggfyllda träkistor med en därtill hörande nedfartsramp. 
Området mellan kajen och gården vid Myntgatan kom efter det att slaggmattan 
förts på, att få en ytbeläggning av små slaggbitar och har sannolikt utnyttjats som 
en öppen gårdsplan/hamnplan. I gårdskomplexet ingick fem till sex hus och en 
binge (A 6). I ett av husen (A 8) fanns rester av en tegelsatt spis - gårdens 
kokhus — medan övriga hus helt saknade värmekälla. Fluset A 4 (B) utmärkte 
sig genom en speciell grundkonstruktion, dubbla träsyllar med mellanliggande 
lera, och genom storleken på husets enda salsliknande rum. Båda dessa faktorer 
är troligen indikationer på att huset har haft en speciell funktion. Av de mynt 
som påträffades i husen är det yngsta präglat 1674, vilket innebär att gården bör 
dateras till 1600-talets andra hälft.

Den yngsta fasen bestod bl a av fragmentariska stenläggningar och en källare, 
konstruktioner som allmänt dateras till 1700-talet.

Den arkeologiska undersökningen tyder på att området under 1600-talet ge
nomgick flera stora förändringar. Inom loppet av mindre än 100 år byggdes och 
raserades tre olika bebyggelser. De topografiska förhållandena förändrades ra
dikalt med en markhöjning på närmare två meter och en omfattande utfyllnad av 
Faluåns standzon.

Även bebyggelsens utformning uppvisar stora skillnader. Bebyggelsen under 
1600-talets första hälft var gles och ger allmänt ett agrart intryck med odlingsytor 
och gödselstackar. Men vid mitten av 1600-talet tycks bebyggelsen bli mer kon
centrerad och även reglerad. Det senare gäller i synnerhet förändringarna före 
och vid uppförandet av gårdskomplexet under fas 5.

Analysen av det rikliga osteologiska materialet och övriga analyser samt vida
re fyndbearbetning kommer att ge ytterligare värdefull information om denna 
expansiva period i Faluns historia.

Sammanfattning
Den arkeologiska undersökningen i kvarteret Dalpilen är ett exempel på hur det 
arkeologiska källmaterialet kan bidra med information som delvis omkullkastar 
den bild som det skriftliga källmaterialet ger. Utifrån denna bild förväntade vi 
oss att finna rester av ett centralt beläget område från Faluns äldre tid, åtminsto
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ne i den del av undersökningsområdet som ej bör ha påverkats av åns fluktuatio
ner och tidigare bredd.

Vad vi i stället fann var ett område där den tidigaste etableringen sker först i 
början av 1600-talet och där bebyggelseresterna har agrar karaktär ända fram till 
mitten av 1600-talet. Området genomgår flera radikala förändringar inom loppet 
av hundra år, men det är först under andra halvan av 1600-talet som bebyggelsen 
blir mer förtätad. I och med uppförandet av gårdskomplexet under fas 5 sker den 
mest genomgripande förändringen i kvarteret och de mängder av slagg som 
dessförinnan påförts förändrade helt den topografiska bilden. Det måste ha 
krävts en välutvecklad organisation för att genomföra detta. Troligtvis hör den
na utveckling ihop med stadens reglering som påbörjades på 1640-talet, men 
genomfördes först under andra halvan av 1600-talet i detta område.

Vad är då orsaken till diskrepansen mellan det skriftliga och det arkeologiska 
källmaterialet? En orsak är det skriftliga källmaterialets traditionella auktoritet.

Den tidigare nämnda kartan från 1628 med dess välutvecklade tomtfiguratio
ner har säkerligen starkt bidragit till åsikten om att det funnits en tämligen 
omfattande bebyggelse i det område där kvarteret Dalpilen ligger redan innan 
denna karta upprättades. Kartan är dock mycket schematisk och det förmodade 
centrala området kan ha legat längre västerut. Det är inte enbart undersökning
arna i kvarteret Dalpilen som ger anledning till ett ifrågasättande av denna 
kartas tillförlitlighet. Trots de senaste årens tämligen intensiva utgrävningsverk- 
samhet inom Faluns nuvarande stadskärna har det ännu inte framkommit några 
bebyggelserester som är äldre än 1600-tal. De bebyggelserester som påträffats 
härrör snarare från mitten eller slutet av 1600-talet.

Vad gäller medeltida belägg på gårdar på Falan eller Fahlun går det inte att 
med säkerhet fastställa att denna beteckning överensstämmer med stadsdelen 
Falan. Begreppet Falan kan ha haft en annan innebörd i ett medeltida samman
hang.

Avsikten med denna artikel har varit att framhålla värdet av att det görs 
grundliga och omfattande arkeologiska undersökningar även av senare tidssam- 
manhang där ett skriftligt källmaterial finns att tillgå. Det skriftliga källmateria
let från 1600-talet och dess ofta idealiserande karaktär kan lätt ge upphov till en 
förenklad och ibland direkt felaktig bild av ett område och dess utvecklingsför
lopp. Arkeologin har en viktig uppgift att fylla i detta sammanhang och det är 
företrädesvis med arkeologins hjälp vi kan vidga kunskaperna om hur exempel
vis de svenska 1600-talsstäderna växte fram och i realiteten såg ut.

Noter
1 Frieberg, N 1956 s 6f, 16f & Sahlström, N 1961 s 13f
2 Medeltida urkunder rörande Stora Kopparberget, 1947 s 27f
3 Medeltida urkunder rörande Stora Kopparberget, 1947 s 49f, 83f
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4 Ericsson, B 1977 s 114f
5 Ericsson, B 1977 s 115f
6 Ericsson, B 1977 s 117f
7 Sahlström, N 1961 s 33f
8 Fahlun wedh Kopparberget anno 1628, original i Svensche Plante Booken, Krigsarkivet, Stock

holm
9 DD nr 630, Sahlström, N 1918 42f

10 DD nr 64, 83, 86, 149, 185
11 Boethius, B 1965 s 582f
12 Boéthius, G 1941 s 5f, s26f
13 Boéthius, G 1941 s 74f & Frieberg, N 1956 s 23f
14 Montelius, S 1975 s 14f
15 DD nr 83, 86, 185

Summary
The archaeological excavation in Dalpilen Block is an example of how the 
archaeological record can provide information which partly turns upside down 
the picture presented by the written sources. On the basis of the latter we 
expected to find remains of a centrally positioned area from Falun’s early period, 
at least in the part of the excavation area assumed to be unaffected by the 
flyctuations and previous width of the river. Instead we found an area which was 
not occupied until the beginning of the 17th century and where the settlement 
remains were of agrarian nature right up until the middle of the 17th century. 
The area underwent several radical changes in the course of a hundred years, but 
the population did not become more dense until the second half of the 17th 
century. The erection of the farmstead complex in phase 5 led to the most 
far-reaching change in the block. The large amounts of slag which had been 
previously deposited completely changed the topography. A prerequisite for this 
undertaking must have been a well developed organisation. There is probably a 
connection between this and the regulation of towns which was initiated in the 
1640s but not completed until the second half of the 17th century in this part of 
the country.

So, why is there a discrepancy between the written sources and the archaeolo
gical record? One explanation is the authority traditionally assigned to written 
sources. The 1628 map with its well developed network of burgage tenements 
must have made an important contribution to the view that the area occupied by 
Dalpilen Block was comparatively densly populated even before the map was 
drawn. However, the map is very schematic, and the presumed central area may 
have been situated further to the west. It is not only the excavations in Dalpilen 
Block that give us reason to doubt the reliability of this map. Despite intensive 
archaeological activity in the last few years within what is today the town centre 
of Falun, no settlement remains predating the 17th century have yet been unco
vered. Those encountered date from the middle or end of the 17th century.
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The purpose of this article has been to underline the usefulness of underta
king thorough and comprehensive archaeological investigations even in later 
contexts when written sources are available. The written sources of the 17th 
century are often idealising and can easily convey a simplistic and sometimes 
directly incorrect picture of an area and the course of its development. In this 
connection archaeology has an important role to play, and it is primarily with the 
assistance of archaeology that we can increase our knowledge of, for example, 
how Swedish 17th century towns emerged and what they looked like in reality.
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Vanten är kastad
av Annika Grälls och Eva Lundwall

Under senare år har antalet undersökningar i Falu stad ökat markant, vilket 
främst torde ha sin orsak i att byggnationen i de centrala delarna har tilltagit och 
att den antikvariska kontrollen har intensifierats. Under två säsonger (1987 och 
1988) har fem kvarter undersökts i riksantikvarieämbetets regi. Utifrån skriftliga 
belägg skulle dessa kvarter representera tre sociala miljöer: s k högre ståndsmil- 
jö i kvarteret Dalpilen, hantverkarmiljö i kvarteren Bryggaren och Kopparsla
garen och slutligen en mer proletär miljö i kvarteren Bergshauptmannen och 
Bergsfogden.

Här har valts att redovisa det sistnämnda kvarteret, relaterat till en specifik 
fyndkategori, nämligen textilier. Skälen till detta är att textilierna, då som nu, 
bör betraktas som en förbrukningsvara som därmed lättare torde kunna avspegla 
den sociala miljön. Dessutom föreligger gynnsamma bevarandeförhållanden för 
denna fyndkategori dels med tanke på kopparsalterna i slaggen som har en 
konserverande effekt, dels på grund av de fuktiga markförhållandena i området.

Vi vill här redovisa den information som kan utläsas av nitton registrerade 
textilfynd från en undersökning som omfattade ca 100 kvm.

Miljöhistorisk beskrivning
Kvarteret Bergsfogden är beläget i stadsdelen nedre Elsborg, i området mellan 
gruvan och Faluån. Området finns markerat på den schematiska karta över 
Falun som upprättades 1628. Bebyggelsen i området antas vid denna tid ha varit 
omfattande, om än relativt nyetablerad (Montelius 1975).

Antalet skriftliga belägg är få till antalet och knapphändiga i sin information. 
Dock framgår något om den sociala strukturen i området i en kungörelse från 
1646, en beordran om flyttning av alla krono-betjänte, dvs gruvdrängar, gruv- 
drängsänkor och smältare, från området invid gruvan. Stora delar av denna 
befolkning flyttade till övre Elsborg (Falu stads Dombok 1646). Befolkningen i 
stadsdelen kom därmed att få en utpräglad arbetarkaraktär. I nedre Elsborg 
torde befolkningen inte ha varit lika homogen och oskiktad, dock var den klart 
arbetardominerad. Som synes skiljer områdena sig något åt i fråga om etablering 
och befolkning. Undersökningsresultaten visar att det berörda området kan 
antas ha varit relativt expansivt, detta då en omläggning skett i området under en 
relativt kort tidsrymd, dvs under första hälften av 1600-talet. Skälet till om
läggningen var sannolikt en förändring i ägoförhållandena. En äldre fas, be-
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stående av en husgrund, en ägogräns och en broläggning, var delvis skadad av en 
yngre fas, som i sin tur utgjordes av en husgrund och en ägogräns. Den senare 
var anlagd direkt på den äldre husgrunden - parallellt med den äldre ägogrän
sen. I anslutning till den yngre ägogränsen har en husgrund anlagts. Fyndmate
rialet från båda bebyggelsefaserna är från första hälften av 1600-talet (Grälls och 
Holmström 1989).

Textilfynd
Bland textilfynden från undersökningen i kvarteret Bergfogden märks främst två 
plagg: en filthatt och en tvåändstickad fingervante. Dessa har liksom de övriga 
textilfynden genomgått konservering, vilket innebär rengöring, analyser och 
stödåtgärder. Man väljer alltid så skonsamma metoder som möjligt - intet läggs 
till, som inte kan avlägsnas utan att skada föremålet. Vid våtrengöring av arkeo
logiska textilier används endast vatten. Vid de få tillfällen då tvättmedel används 
måste materialet tåla efterföljande sköljningar.

Hatten var täckt — både på in- och utsidan — med ett lerlager. Då osäkerhet 
förelåg om materialet i hatten var skinn eller filt så gjordes en fiberanalys, vilken 
visade att hatten var gjord av fårull. Materialet i hatten är av mycket hög 
kvalitet, tunt och fint. Efter upprepade rengöringar framträdde hattens mörk
bruna färg. Därefter ångades och stukades den till sin ursprungliga form och så 
fästes ett infärgat stödtyg under de skadade partierna på kullens insida.

Hatten (fig 1) har ett brätte på 10 cm och kullen är 20 cm hög. Omkretsen där 
kullen börjar och brättet slutar, är 62 cm och brättets omkrets är 109 cm. Kullen 
är rak och hög. Brättet har ursprungligen varit ganska stort, men klippmärken 
på brättets nederkant visar att man moderniserat eller på annat sätt justerat 
hatten (fig 2). Fig 3 visar att hatten har reparerats. Vid kullens rundning syns 
tydliga stygnmärken efter en lagning, vilket innebär att hatten kan ha haft en 
relativt lång användningstid.

Det andra fyndet är en nästan hel tvåändstickad fingervante (fig 4). Den är 
brandskadad och trasig inne i handen. Dessutom saknas halva långfingret och 
pekfingret. Tillsammans med vanten fanns också tre andra textilfragment. Ett av 
fragmenten tillhör sannolikt ett annat vantpar. Materialet i vanten är ett tvåtrå- 
digt ullgarn. Garnet är S-spunnet och därefter Z-tvinnat. Masktätheten är ca 
5/cm och antalet varv är 5/cm. Stickningen är jämnt och fint utförd. Vanten har 
troligen varit blå. Måttet från fingertopparna till kragens nederkant är 21 cm. 
Omkretsen vid knogarna är 22 cm. Ca 4 cm från kragkanten finns två varv aviga 
maskor, s k kedjegång. Kragen är startad med två varv nålbindning. Ett av 
fragmenten, från samma fyndpåse som vanten har en kragdekor bestående av 6 
varv nålbindning. Förutom nålbindningen finns inga spår eller märken av annan 
utsmyckning. Man skulle möjligen kunna tänka sig någon form av broderi eller 
frans.
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Fig 1. Filthatten från kvarteret Bergsfogden. Foto G Hildebrand. ATA. 
Feit hat from Bergsfogden Block.

Fig2. Klippmärken på brättets nederkant. Foto G. Hildebrand. ATA. 
Cut marks in the lower edge of the brim.
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Fig 3. Stygnmärken på hattens kulle. Foto G. Flildebrand. ATA. 
Stich marks on the crown of the hat.

Ytterligare två av de nitton registrerade textilfynden kunde funktionsbestäm- 
mas som klädesplagg. Ett av fynden är en hosa som har tillhört ett litet barn. Den 
är vävd i tuskaft med Z-spunnet garn i varpen och S-spunnet garn i inslaget. 
Tygets insida har därefter ruggats för att bli mer värmande. På de skurna kanter 
som utgör hosans baksöm påträffades märken efter stygn. Den är, som brukligt 
var, skuren på snedden i ett stycke som sedan sytts ihop.

Det andra fyndet, ettficklock, tillhörande även det ett barnplagg. Ficklocket 
består av två ihopsydda tygstycken av ull. Tyget är vävt i fyrskaftad kypert, där 
både varp och inslag är Z-spunna, tätheten är 22 varptrådar och 18 inslagstrå- 
dar/cm. Den ursprungliga färgen på locket, och sannolikt även på jackan, har 
troligen varit mörkbrun.

Båda dessa fynd, liksom tidigare redovisade, påträffades i den äldsta husgrun
den, med undantag av hatten, som låg i direkt anslutning till husgrundens norra 
sida. Av resterande textilfynd framkom alla utom två i ovan nämnda husgrund. 
Bland dessa fynd finns också tillskärningsspill. Spillet, liksom plaggen, har ge
nomgående en hög kvalitet. Tyget i vissa plagg är dessutom professionellt tillver
kat.
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Fig 4. Fingervanten i tvåändsstick- 
ning. Foto G. Flildebrand. ATA. 
Glove in twined knitting.

Teknik och paralleller
Vid sökande efter paralleller till fynden, finner man att dessa är få, speciellt 
kanske till tvåändstickningen som har en liten geografisk spridning. Teknikerna 
tvåändstickning och nålbindning hör båda traditionellt hemma i Dalarna, Värm
land och norra Sverige. Stickningskonstens intåg i Sverige är av sent datum, om 
man jämför med nålbindning. Sveriges äldsta nålbindningsfynd - Åselevanten 
- är genom pollenanalys daterad till 200-300 e.Kr.. Stickningen var utbredd i 
Europa under 1400-talet, men först under 1600-talet kom tekniken till Sverige. 
Stickningens historia i Dalarna kan genom skriftliga källor spåras till 1600-talets 
mitt.

Vantfyndet bör betecknas som extraordinärt, trots att ytterligare ett fynd av 
en tvåändstickad vante har gjorts i Falun. Denna vante som påträffades i sam
band med undersökningen av kvarteret Kopparstaden har opreciserat daterats 
till tiden före 1680 (Dandanell 1984). Den hittades vänd med den släta sidan 
inåt. Tveksamhet har länge rått, om vilken sida som är rät- respektive avigsida. 
Med vanten från Bergsfogden råder ingen tvekan — den släta sidan är rätsida och 
skall vara vänd utåt.
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Ytterligare ett fynd av tvåändstickning har gjorts i samband med undersök
ningen av S:t Petri Kapell, Leksand. Fyndet bestod av fragment till ett par vita, 
tvåändstickade yllestrumpor.

Även till hattfyndet är det relativt svårt att finna paralleller. De få fynd som 
gjorts är från Regalskeppen Wasa och Kronan, vilka sjönk 1628 respektive 1676. 
De hattfynd som gjordes på Wasa består av tre hela hattar i filt, samt ytterligare 
fragment av hattar. En av hattarna har, liksom hatten från kvarteret Bergsfog
den, hög kulle och slokande brätte. Hattarna har dessutom samma höjd på 
kullen, dvs 20 cm. Hatten från Wasa har ett brätte på 15 cm, medan hatten från 
Bergsfogden har ett brätte på 10 cm, den senare är dock, som tidigare nämnts, 
avklippt. Från Kronan finns två delar av brätten. Hattmodellen torde ha varit 
typisk för 1670-talet, med låg kulle och svagt uppböjda brätten (Nockert 1985). 
De är likaledes tillverkade i filt, dock i en märkbart grövre kvalitet.

Diskussion
Genomgående för textilmaterialet från kvarteret Bergsfogden är att det har en 
hög kvalitet oavsett om det rör sig om egen eller professionell tillverkning. 
Nästan samtliga plagg var i sådant skick attt de torde ha kastats, vilket styrks av 
det faktum att flertalet textilier påträffades i den äldre husgrundens golvfyllning. 
Undantaget är filthatten som inte påträffades i husgrunden, utan omedlebart 
norr om denna. Anmärkningsvärt är att även hatten torde vara slängd, detta 
fastän den var i relativt gott skick, trots lagningar och slitningskador och mycket 
väl kunde ha använts av en mindre bemedlad person. Poängteras bör också att 
kvarteret under denna tid sannolikt haft en arbetardominerad befolkning. Går
den kan givetvis ha tillhört någon mer privilegierad person men husgrunden låg 
inte ut mot gatan, vilket traditionellt tolkas som mer statusbetonat.

Det är svårt att göra några generella jämförelser eftersom parallellerna är få, 
men möjligt är att man med ett rikhaltigare material av 1600-talstextilier kan få 
en större förståelse för vilken status dessa hade.

Summary
The excavation in Bergsfogden Block yielded several finds of textiles, including 
a hat, an almost complete glove, a pair of hose, a pocket flat and some off-cuts. 
The garments and off-cuts were all of high quality. Moreover, some of the cloth 
was professionally manufactured. In view of the clear predominance of workers 
in this block, the quality of the textiles is remarkable. However, it is difficult to 
make comparisons with 17th century material of similar quality, since there are 
so few parallels. The glove in the twined knitting technique encountered during 
the excavation is the oldest example of this technique so far recorded.
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Fig 1. Staffan Grimlund på Lantmäteriverket i Gävle sätter in sina sista 
run-R på ekonomiska kartbladen inom Jönköpings län 1987 och fullbor
dar därmed en över 40-årig fälttjänstgöring på verket, varav mer än 30 år 
med fornminnesinsättning under vintersäsongerna. FotoL. Löthman. 
Staffan Grimlund of the Central Office of the National Land Survey in 
Gävle, marks the last scheduled monuments on the Economic Map of 
Jönköping county in 1987, thereby completing over 40 years of service for 
the board.
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Fornminnesinventeringen 1987 
i Jönköpings län

av Lars Löthman

Fornlämningsinventeringen för revideringen av den nya ekonomiska kartan för 
Jönköpings län är nu slutförd. Årets inventering omfattade de sydöstra delarna 
av länet, 77 kartblad. Sammanlagt genomgicks större eller mindre delar av 34 
socknar främst inom Eksjö och Vetlanda kommuner samt marginella bitar inom 
fem gränssocknar tillhörande Östergötlands, Kronobergs, och Kalmar län. Om
rådets 1 925 km2 stora yta upptas till allra största delen av Emåns vattensystem 
med biflödena Brusaån och Solgenån samt längst i söder av Mörrumsåns käll
sjöar. I äldre administrativt hänseende tillhör området hela Östra härad samt 
södra delen av Södra Vedbo härad och östra kanten av Västra härad. Se vidare 
områdeskartan.

Personal och arbetstider
Sammanlagt tjänstgjorde tretton inventeringsassistenter under en till fem måna
der under perioden maj till oktober för rekognoscering av en till tre socknar var. 
Platsledare för den södra delen var Bosse Jönsson, för den mellersta Lars Löth
man och för den norra delen Peter Norman, under hösten tjänstledig och delvis 
ersatt av Kjell Linnér och Mariann Syllner-Gustafsson och Lars Löthman. De 
anslagna medlen medgav en inventeringstakt av 1,5 km2 per anställningsdag eller 
reellt mellan två och tre km2 per arbetsdag, dvs otillräckligt för en förutsätt
ningslös rekognoscering av terrängen.

Kartbladens kulturminnesinnehåll
Ett för länet särskilt högt allmänt kulturminnesinnehåll (se Jönköpings län i 
Arkeologi i Sverige 1983—86) uppvisar följande 17 ekonomiska bladrutor: Bäck- 
seda (93), Rosenholm (84), Näsby och Skirö (båda 77), Slageryd (76), Fåglakull 
(75), Bäckaby och Skede (båda 68), Kråkshult (67), Vetlanda (66), Holsbybrunn 
(65), Björkholm och Klacka (båda 64), Saxhult (62), S. Solberga (61) samt 
Gunnarshult och Flunnerstad (båda 60). Medeltalet är 43, som dras ned av sex 
blad med endast 9—18 markeringar. Medeltalet för alla registrerade platser per 
blad är 40. Samma beräkning av det allmänna kulturminnesinnehållet för de
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kommande 6-bladsblocken av ”Gula kartan” i skala 1:20 000 ger följande rang
ordning: Vetlanda (388), Korsberga (312), Ädelfors (286), Skede (282), Nye 
(274), Ramkvilla (256), Hjältevad (238), Mellby (209, EKsjö (198), Ekenässjön 
(191), Höreda (153), Pauliström (140) och Brusaholm (132). Medeltalet per blad 
för ”Gula kartan” är 235 markeringar.

Statistiska kommentarer
Av tabellen över 1987 års revideringsinventering inom Jönköpings län framgår 
att antalet platser ökat med 400% till 3 079 (spalterna X och XII). Socknar med 
särskilt många registrerade lokaler är Korsberga (225), Lemnhult (179), Höreda 
(178), Ramkvilla (173), Bäckaby (171), Vetlanda (168), Kråkshult (162) och 
Alseda (154). Speciellt höga ökningar på över 500% uppvisar åtta socknar.

Det totala antalet R-markerade fornlämningar är 3 026 på 823 platser (IX), 
varav 2 366 på 471 platser från förhistorisk tid (IIId+IV) och 660 på 357 platser 
från historisk tid (V—Vila). Med enbart olika upplysningsskrifter har ett hund
ratal kulturlämningar utsatts (Vllb+VIIIa). Markering med endast namn har 
föreslagits för 1 180 platser (VHIb). Totalt uppgick summan av på ekonomiska 
kartan i någon form redovisade platser (Illd-VIIIb) till 2 108 eller knappt 70% 
av fornlämningsregistrets totala lokalinnehåll (X).

Stenålder
Det totala antalet kända indikationer på lokaler från stenåldern tom 1987 i 
olika arkiv, register och samlingar uppgår till över 300 inom Eksjö kommun, 
därav finns ca en fjärdedel inom vardera Eksjö och Höreda socknar samt över 
600 inom Vetlanda kommun, varav talrikast inom Vetlanda, Skirö och Skede 
socknar. Huvuddelen utgöres dock av äldre fynd, vars fyndplatser nu ej längre är 
kända och därför ej kan tas upp i fornlämningsregistret. Hällkistor i rösen finns 
främst i Ramkvilla och Näshult (båda 5) samt Skirö (4) och Höreda (3). Liksom i 
de centrala och östra länsdelarna dominerar, på de oftast fåtaliga flintfyndens 
bekostnad (kartan fig 2 i följande uppsats), de talrika yxorna av bergart, varib
land ca 350 enkla skafthålsyxor, 55 trindyxor och 25 stridsyxor. En mycket 
givande boplats finns vid Markestad i Höreda sn. Under säsongen bidrog de 
lokala hembygdsföreningarna med uppgifter på stenåldersfynd i samarbete med 
forskningsprojektet ”Sten- och bronsålder i sydöstra Götaland”.

Bronsålder
Andelen fornlämningar och fynd från bronsåldern utgör inom Eksjö kommun 
5% och inom Vetlanda kommun 14% av hela länets fornlämningsbestånd. Av de
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talrika större rösena med en diameter av minst 10 m — 200 st — finns särskilt 
många i Vetlanda (22) och Höreda (21) samt i Alseda och Bäckseda (båda 20). 
De fåtaliga skärvstenshögarna återfinns också i Höreda (4) samt i Alseda och 
Vetlanda (1 var), medan den enda skålgropsförekomsten finns i Eksjö sn.

Björn Varenius (1987) redovisar 11 lösfynd från bronsåldern i åtta vetlanda- 
socknar, vilka dessutom sannolikt bör kompletteras med en del av de talrika 
enkla skafthålsyxorna i båda kommunerna (se specialkartor, fig 2-3 i följande 
uppsats).

Järnålder
Fornlämningarna från järnåldern domineras helt av gravar, av vilka totalt för
tecknats över 2 100 på ca 260 platser vilket innebär ökningar med 15-20% av 
antalet anläggningar och platser. Antalet registrerade gravfält är lågt (60), varav 
merparten finns i Eksjö, Hult, Höreda och Vetlanda (alla 7) samt Bäckaby (6). 
Notabelt är att flera gravfält från yngre järnålder i centrala lägen påträffats.

Goda exempel på gravfält från äldre järnålder är Ryningsholm i Höreda och 
Arvingetorp i Vetlanda samt från yngre järnålder, Byestad i samma socken, 
länets största med 325 anläggningar varibland den enda kända sexudden och ett 
tiotal treuddar. Andra gravfält från yngre järnålder finns i Repperda i Alseda 
(130), Bäckseda (115) och Nömme i Björke (100). Anmärkningsvärt är vidare 
att 11 gränssocknar helt saknar gravfält.

Av länets åttiotre runristningar återfinns hälften inom Eksjö och Vetlanda 
kommuner, varav flertalet inom Alseda (7), Höreda (4), Mellby (4) och Vetlan
da (9). Huvuddelen har anknytning till broar, vad, vägar och kyrkor, samband 
som tidigt uppmärksammats av 
R Kinander (Kinander 1935 s 7 ff).

Lågteknisk järnframställning
I och med årets inventering har totalt ett 25-tal slaggplatser och ett 30-tal kol- 
ningsgropar, de flesta inom Höreda (4 resp 20), Hässleby (4-5) och Karlstorp 
(4-2) registrerats, dessa platser är alltså klart orienterade till den östra länsde
len och har färre inslag av kolningsgropar än länet i övrigt.

Agrarhistoriska lämningar
Totalt har under året kartlagts 167, vanligen terrasserade, fornåkrar på 17 plat
ser, främst i Alseda (31—5), Höreda (31-3), Nye (22-2) och Eksjö (22-1).
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Äldre hägnadsvallar har noterats i Höreda (7) och Eksjö (2). De ställvis många 
områdena med röjningsrösen har sedvanligt redovisats på tre nivåer (se Arkeo
logi i Sverige 1986). En analys av det äldre jordbrukets utveckling i Näs by, 
Ingatorps sn har utförts av C Toliin (1988).

Bebyggelselämningar
Av den ödelagda, äldre bebyggelsen med rötter ner i medeltid märks främst 
ruinerna av de båda stormansborgarna Hultaby i Näsby sn och vid den nyupp
täckta sätesgården i Edshult, båda med tillhörande husgrundskomplex samt fyra 
mera obetydliga borgplatser i Myresjö, Nye, Näshult och Ramkvilla.

Kyrkoruiner finns i Edshult, Lemnhult och Skirö samt ödekyrkogårdar i Eds
hult, Hult, Kråkshult och Skirö.

Av femtiotalet öde by- och gårdstomter har särskilt många förtecknats i 
Lemnhult (10), Korsberga och Nye (6 var) samt Alseda och Edshult (4 var).

Av grunder efter de många torpen och backstugorna har över tusen med namn 
antecknats genom förenklad redovisning, dvs under ett gemensamt RAÄ-num- 
mer för varje socken.

Kommunikationslämningar
Av de ca 200 kommunikationslämningarna utgöres 134 eller 2/3 av olika vägmär
ken. De övriga lämningarna utgörs av 18 stenvalvbroar, 5 vägbankar och 41 
hålvägar på 22 platser, varav över hälften i socknarna väster och söder om 
Vetlanda. I Ramkvilla finns två unika milstolpar av trä.

Gruvor och industrilämningar
Av övriga kulturlämningar med mera lokal anknytning märks främst ett fyrtiotal 
gruvhål, varav ca 25 inom Ädelfors guldgruvområde på gränsen mellan Alseda 
och Ökna med flera stollgångar, vilka också förekommer vid Kleva (nickelgru
va) och Sunnerskog (koppargruva) i Alseda socken. Ruiner efter glasbruk finns 
vid Haga i Lemnhult och efter smältverk i Ädelfors. I övrigt har antecknats ett 
större antal kvarn- och sågplatser samt enstaka stenbrott, tjärdalar (Alseda) och 
tegelbruk (Bäckseda).

Övrigt
Av övriga kulturlämningar har förtecknats ca 35 fångstgropar för varg i främst 
Bäckseda, Ingatorp och Korsberga (alla 5) samt tjugotalet källor med namn och 
tradition.
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Slutligen har som vanligt fortlöpande givits information och service till den 
regionala kulturminnesvårdens organ, lokala museer och hembygdsföreningar
na samt lokalpressen och Radio Jönköping.

Ortnamn
Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering har föreslagit ca 1 250 namn för 
insättning på de nya ekonomiska och topografiska kartorna, varibland drygt 
1 000 namn på torplämningar och närmare 200 på naturföreteelser med tradition 
samt 55 namn på fornlämningar eller själva miljöerna.

Särskilt namntäta ”gamla” blad är Gunnarshult (44, varav 24 nya), Ökna 
(40-30), Stallarp (44-18), Kråkshult (40-24), Värneslätt (39-18) och Björk- 
holm (38-19) samt ”nya Gula-kartanblad” Skede, Hjältevad, Korsberga och 
Ädelfors, alla med 150-190 föreslagna namn var. Medeltalen namn för båda 
kartverken är 16 resp 96.

En mycket översiktlig genomgång av de ca 650 namnen på byar och större 
gårdar ger, enligt topografiska kartorna från 1972, följande fördelning av de 
vanligaste ortnamnens efterleder: -torp, -arp 25%, -hult 14%, -ryd m fl 8%, -bo, 
-boda 7%, -målen 3%, -hester 2%, -by, -sta, -inge 5%, medan andelen för 
ortnamn med terräng-, markanvändnings- eller vegetationsbestämmande ele
ment är 18%, 7%, resp 4%.

Bebyggelseutvecklingen
Inventeringsområdet i den östra länsdelen omfattade 6x4 mil. De relativt talrika 
lösfynden från stenålder, med dominans av bergart framför flinta, speciellt i 
socknarna längs Emån och Solgenån, visar att invandringen främst skett från 
öster och norr, i andra hand landvägarna från Lagans källområden i väster.

Bronsålderskolonisationen tycks att döma av fornlämningar och fynd också i 
stort följa stenåldersstråken Skirö-Alseda-Vetlanda-Höreda med influenser i 
väster från Njudungs västra rösestråk och i norr från Svartåns källområden.

Äldre järnåldern är bäst företrädd inom Eksjö—Höreda i nordväst, i övrigt 
mera glest, men är sannolikt något underrepresenterad genom svårigheten att 
urskilja äldre gravar bland alla gravhögar särskilt i Vetlandatrakten. I denna 
trakt liksom i Solgenåns dalgång, med god kontinuitet från stenålder till yngre 
järnålder, uppträder även huvuddelen av områdets fornåkrar och länets runste
nar samt bitvis ”äldre” ortnamnstyper. Däremot tyder i övriga bygder spridda 
järnåldersgravar och ”yngre” ortnamnstyper på en långt glesare järnåldersetab- 
lering och en starkare medeltida återkolonisation.
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Summary
In 1987 the survey included 77 map sheets comprising 34 parishes around Eksjö 
and Vetlanda in the valley of the River Emän in the eastern part of the County of 
Jönköping.

The number of registered sites increased by 400% to 3 079. The total number 
of ancient monuments is 3 026 (2 per km2), of which 2 366 are from the prehisto
ric period, showing an increase by 31%. The average numbers of sites of any 
cultural significance is 43 per old Economic Map sheet and 235 per new sheet 
(Gula kartan).

From the Stone Age about 900 stray finds and 25 gallery graves in cairns are 
registered; from the Bronze Age 200 large cairns and 6 heaps of firecracked 
stones have been recorded and from the Iron Age about 2 100 graves, of which 
60 in cemeteries, are registered.

The distribution of ancient monuments and finds and the earliest known 
place-name forms suggest continuity of settlement from the Stone Age to the 
historical period in the parishes along the Rivers Emän and Solgenån. In the 
other areas a weak Iron Age is followed by extensive colonisation the medieval 
period.

The survey rate, 2-3 km2, is not adequate to cover the vast forest areas, and 
there must still be gaps, especially in the registration of Stone Age settlements, 
remains of bloomery iron production (27), ancient field systems (20) and ancient 
road networks.
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Resultat av den år 1987 reviderade fornminnesinventeringen 
inom F-län

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

Alseda 239/25 3/3 1/1 243/29 - 5/4 48/17 1/1 6/6 19/19 50/50
Askeryd - - - 0/0 - - - - - - - -

X Bellö 4/4 - - 4/4 - - 1/1 - 10/10 1/1 1/1 21/21
Björkö 144/9 2/2 - 146/11 - - 1/1 3/3 3/3 1/1 2/2 25/25
Bäckaby 146/24 - - 146/24 1/1 1/1 8/5 - - 1/1 4/4 77/77

X Bäckseda 161/19 - - 161/19 - - 17/12 - 19/12 - 1/1 35/35
Edshult 2/1 - - 2/1 - 8/8 4/3 - 9/9 1/1 1/1 37/37
Eksjö 156/36 8/3 - 164/39 - 2/2 72/4 - 5/5 9/9 2/2 12/11

Flisby - - - 0/0 - - - - - - - -

Fröderyd 14/8 - - 14/8 - - 3/3 - - - 2/2 15/15
Greteryd - - - 0/0 - - - - - - - -

X Hult 91/11 1/1 - 92/12 - 2/2 10/4 - 23/8 2/2 2/2 17/17
Hässleby 7/6 - - 7/6 - - 3/3 2/2 6/6 1/1 1/1 58/58
Höreda 272/61 - 4/4 276/65 1/1 2/2 43/11 1/1 9/9 3/3 2/2 34/34
Ingatorp 33/17 - 1/1 34/18 - 2/2 18/13 - 7/7 3/3 1/1 30/30
Karlstorp 4/3 - - 4/3 - - 25/5 - 1/1 2/2 1/1 7/7
Korsberga 9/9 - - 9/9 - 6/6 17/17 - - - 2/2 111/110

X Kråkshult 33/11 - - 33/11 - 2/2 4/4 1/1 6/6 3/3 1/1 87/86
Lannaskede 23/16 - - 23/16 - - 1/1 - - 2/2 - 29/29
Lcmnhult 10/9 - - 10/9 - 15/12 13/6 - 1/1 - 1/1 113/113

X Mellby 78/14 4/4 - 82/17 - - 4/4 - 2/2 1/1 1/1 42/42
Myresjö 121/19 - - 121/19 - 2/1 10/7 - 1/1 - 1/1 73/73
Norra Solberga - - - 0/0 - - - - - - - 4/4

X Nye 10/9 - - 10/9 - 8/8 23/3 2/2 2/2 - 1/1 23/23
Näsby 75/12 - 1/1 76/13 - 14/4 7/5 3/3 2/2 - - 11/11
Näshult 9/9 - - 9/9 - 2/2 1/1 - - - - 40/40
Nävelsjö 2/2 - - 2/2 - - - - 1/1 - - 6/6
Ramkvilla 29/14 1/1 - 30/15 1/1 3/3 5/3 - 6/6 - 2/2 66/66

X Skede 57/21 - - 57/21 - - 35/7 - 5/5 1/1 3/3 8/8
Skirö 15/14 - - 15/14 - 2/1 21/2 3/3 - 2/2 - 45/45
Stenberga 6/5 - - 6/5 - 1/1 1/1 - - - 1/1 12/10
Södra Solberga 17/10 - - 17/10 - 1/1 5/5 - 3/3 - - 50/50

X Vetlanda 565/47 4/4 1/1 570/50 - - 20/11 3/3 7/7 3/3 1/1 35/35
Ökna 0/0 9/7 11/11 12/12

Summa 2332/
445

23/18 8/8 2363/
468

3/3 78/63 429/166 19/12 134/116 36/36 64/64 1185/
1180
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IX X XI XII
a b c a b c

303/57 154 224/23 19 8 30 124 413
0/0 0 0/0 0 8 0 0 0

15/15 61 2/2 2 100 13 48 369

153/18 58 129/11 17 13 14 44 314

156/31 171 71/11 75 106 24 147 613
197/47 121 146/12 15 10 18 103 572
23/22 75 1/1 1 100 13 62 477

243/44 121 89/21 75 84 51 70 137
0/0 0 0/0 0 0 0 0 0

17/11 32 9/7 5 56 7 25 357
0/0 0 0/0 0 0 0 0 0

127/26 96 38/7 54 142 30 66 220
18/17 99 4/4 3 75 9 90 1000

332/89 178 161/29 115 71 51 127 249
61/35 138 24/13 10 42 33 105 318
30/9 30 0/0 4 0 30
32/32 225 8/8 1 13 31 194 626
46/24 162 20/5 13 65 7 155 2214

24/17 69 18/12 5 28 15 54 360

39/28 179 3/3 7 233 7 172 2457
88/22 102 58/10 24 41 17 85 500

134/28 116 120/18 1 1 21 95 452
0/0 4 0/0 0 0 0 4

45/24 75 9/5 1 20 21 54 257
102/27 62 65/9 11 17 16 46 288
12/12 69 4/4 5 125 6 63 1050

3/3 8 0/0 2 0 8
45/28 173 19/10 11 58 47 126 268
97/33 84 37/18 20 54 23 61 265
41/20 77 11/10 4 36 24 53 221

8/7 34 212 4 200 8 26 325
26/19 102 8/4 9 113 17 85 500

600/71 168 525/32 45 9 60 108 180
9/7 36 1/1 - 1 3 33 1100

3026/
823

3079 1806/
292

557 31 616 2463 400

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XII: = X i förstagångsinventeringen; a = sum
ma, b = avvikelse i antal, c = avvikelse i %.
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Jönköpings läns fomlämningar 
och kulturlämningar i siffror

av Lars Löthman

Det nuvarande länsområdets förhistoria har i sin helhet och i andra sammanhang 
nyligen behandlats av författaren (Löthman 1987a, 1987b och 1988a) samt Björn 
Varenius (Varenius 1987). Därför görs i detta sammanhang endast en kortare 
sammanställning, kompletterad med fomlämningar och kulturlämningar från 
historisk tid.

I Jönköpings läns historia 350 år redovisas frekvenserna av fomlämningar och 
fynd per ekonomisk kartbladruta, i det regionala kulturminnesvårdsprogrammet 
(Löthman 1988a) däremot följdenligt per socken för de förhistoriska huvudpe
rioderna. Detta ger en mindre noggrann men ändock fullt tillräcklig lägesredo- 
visning vid studier av delområden och eventuella bebyggelseförskjutningar samt 
kräver långt mindre utrymme än tabeller över de 120 socknarnas fornlämnings- 
bestånd.

Huvudperiodernas frekvenskartor redovisar oftast antalet indikationer, dvs 
fomlämningar och fynd för att ge en arkeologisk helhetsbild. Bakom varje karta 
ligger ett omfattande manuellt framtaget material ur olika centrala och regionala 
arkiv, register och samlingar, först sammanställt i olika kartspecialer, som av 
utrymmesbrist ej rymdes i det regionala kulturminnesvårdsprogrammet men nu 
här publiceras.

Viktigare fornlämningskategorier och fornfynd
Med hänvisning till främst författarens sammanställningar i det regionala kultur
minnesvårdsprogrammet Bebyggelse och kulturlandskap (Småländska kulturbil
der 1988) samt i tidigare länsredovisningar (Arkeologi i Sverige 1983-86) redo
visas här, mycket kort och periodvis, viktigare fornlämningskategorier och forn
fynd. Det bör anmärkas att de här lämnade summorna från kulturminnesvårds
programmet 1988 oftast inkluderar även borttagna fomlämningar och äldre 
lösfynd, utan känd fyndplats, per socken för den arkeologiska helhetens skull, 
varför alltså antalen vanligen vida överstiger de i fornlämningsregistret och 
länssammanställningarna i Arkeologi i Sverige angivna.
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S So= Södra Solberga 
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Karta L Löthman 1988

Fig 1. Boplatser, gravar och lösfynd per socken i Jönköpings län.
Settlement sites, burials and stray finds per parish in the county of Jönköping.
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Stenålder
Det totala antalet stenåldersindikationer uppgår till närmare 6 000, varibland 
250 boplatser (207 R-markerade), 120 hällkistor (över 2 m i längd, huvuddelen i 
rösen/stensättningar) och, med reservation för dubbelregistrering, över 5 600 
lösfynd i rimliga stenålderslägen. Notabelt är att inga socknar saknar spår från 
stenåldern (kartan fig 1). Till mesolitisk tid hör 10 yxor, hundratalet platser med 
mikroliter, ca 200 spån, 75 kärnor och merparten av de 250 skraporna samt 
huvuddelen av de ca 500 platserna med enbart slagen ljusgrå till mörkbrun flinta 
och de ca 70 lokalerna med slagen vit/ljus kvarts. Från tidigneolitisk tid har 
förtecknats 267 trindyxor, 62 spetsnackiga yxor och 150 tunnackiga flintyxor. 
Bland fynd från främst mellanneolitisk tid har antecknats ca 190 tjocknackiga 
bergarts- och flintyxor samt 105 håleggade flintyxor och lika många flintmejslar, 
41 lårbensformade slipstenar och 125 stridsyxor samt vidare 9 ”båtyxgravar”. 
Talrika är de senneolitiska fynden: 1 390 enkla skafthålsyxor och 360 flintdolkar 
samt ett hundratal av vardera pil- och spjutspetsar av flinta (kartan fig 2). Mera 
udda och svårdaterade är 28 ”klubbor” med skaftränna, 15 malstenar och ett 
mindre antal knackstenar och ett 10-tal skifferhängen. Underrepresenterade är 
säkert de 12 lokalerna med kermikfynd. Stenåldersspåren fördelar sig till hälften 
på västkuståarnas vattenområden, en fjärdedel på Vättern-Svartåns och en 
femtedel på Emåns vattenområden med dominans för flinta i sydväst och bergart 
i öster. Rikaste socknar är Reftele med 305 indikationer, Värnamo (246), As 
(238) och Skärstad (231) (karta SmK 1988 s 16).

Bronsålder
Det totala antalet bronsåldersindikationer uppgår till 1 427, varibland 1 003 
större rösen och 287 större högar (10 m diam och större), 18 skärvstenshögar, 38 
ristningslokaler, varav 2 med figurer, och 81 bronsfynd enligt B Varenius 1987 
(kartan fig 3). Endast tre socknar saknar direkta spår från bronsålder, varav en 
dock har 10 skafthålsyxor. Frekvenskartan visar att bronsåldersstråken i huvud
sak följer stenålderns med särskilt täta koncentrationer inom Gislaveds, Värna
mo, Nässjö, Sävsjö, Jönköpings och Vetlanda kommuner med Reftele och Ry- 
daholm som rikaste socknar (karta SmK 1988 s 19).

Järnålder
Från sannolikt huvudsakligen äldre järnålder har förtecknats 4 850 gravar, vari
bland 1 045 domarringar, 397 kvadratiska och 8 rektangulära stenkretsar och ca 
1 000 kvadratiska stensättningar eller rösen samt ca 2 400 resta stenar och

107



I'6V',X-/X |4„
U W

-/ft
'~iltn i-^ltgpl "i ', 1

Z v 2 X' 21
Fe- y 2 ' 3 -’5
/^r? łdh

Kls

Karta L Löthman 1987

Antalen av tom 1987 kända yxtyper från 
olika perioder av yngre stehål der per 
socken
00 = enkla skafthål syxor
00 = trindyxor
00 tn = tunnackiga flintyxor 
00 bå = stridsyxor

Siffror och symboler slumpmässigt placerade 
och markerar ej läget för resp fyndgrupp 
inom sockenfigurerna.

Fig 2. Frekvenskarta över olika yxtyper inom Jönköpings län. 
The frequency of various axe types in the county of Jönköping.
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Antalen av per socken tom 1987 kända 
bronsåldersfornlämningar och bronsål - 
dersfynd
00 = rosen 10 m diam och större 
00 = högar 10 m diam och större 
OO sk = skärvstenshögar
00 ri = skålgropsförekomster/figur

ristningar
00 f = bronsfynd enl B Varenius 1987

Fig 3. Bronsåldersfornlämningar och bronsåldersfynd inom Jönköpings län. 
Bronze Age monuments and artifacts in the county of Jönköping.
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klumpstenar, vidare 12 lokaler med vapenfynd från romersk järnålder. Endast 
12 socknar saknar dessa gravtyper. Jönköpings och Vaggeryds kommuner har 
tillsammans 55% av gravtyperna och särskilt högt antal uppvisar By arum (576), 
Tofteryd (343) och Svenarum (242) eller över huvud taget socknar i de fem 
huvudåarnas källområden (karta fig. 4). Till denna epok hör även enstaka sten- 
sättningar i nordöst med mittröse och i söder med kantvall samt ett obestämt 
antal med stenfyllning och ett par hundra rösen under 10 m i diameter.

Från huvudsakligen yngre järnålder finns 10 892 gravar, varav 5 008 högar 
under 10 m i diameter och 5 884 runda stensättningar. De bildar i sydväst, sydöst 
och nordöst tre mäktiga koncentrationer med ca 3 000 gravar var, vilka förebå
dar folklanden Finnveden och Njudung och ett nordligt område bestående av 
delar av Tveta, Vedbo och Vista härader (kartor Smk 1988 ss 27 + 24 med dock 
trolig överrepresentation av yngre gravar på bekostnad av äldre!). Socknar rika 
på högar är Kärda (480), Visingsö (371), Reftele (293), Lommaryd (290) och 
Värnamo (244) samt på stensättningar Visingsö (369), Vetlanda (315), Lomma
ryd (268), Värnamo (234) och N. Ljunga (228) (karta fig 5). Sannolikt hemma
hörande i både äldre och yngre järnålder är de 183 treuddarna och 22 skeppssätt- 
ningarna. De tre fornborgarna är alla orienterade mot nordöst (Lommaryd, N. 
Solberga och Skärstad). Av totalt ca 80 runristningar finns över hälften i Nju
dung i sydöstra delen av länet.

Tom 1987 har totalt 639 gravfält kartlagts, varav med mer eller mindre starka 
reservationer 284 bedömts ha gravar av övervägande äldre järnålderstyp och 274 
innehålla huvudsakligen gravar av yngre järnålderstyp, medan 82 har inslag av 
båda. Gravfälten är oftast små och visar på en långvarig dominans av ensamgår
dar i bosättningen. Hälften har högst 10 gravar (14% har minimiantalet 5 st), två 
tredjedelar högst 20, fyra femtedelar högst 30 och 90% högst 50, medan 8% har 
51-100 gravar och 2% har fler än 100. Socknar med många gravfält är Byarum 
(33), Värnamo (31) och Lommaryd (27), medan medeltalet, ca 5 per socken, 
beror på att 20 gränssocknar är helt utan gravar i öster och väster. Flest gravfält 
av äldre järnålderstyp har Jönköpings (89) och Vaggeryds (88) knr, medan 
Värnamo kn har flest av yngre typ (86). (Se karta SmK 1988 s 30).

I länsområdet har spåren efter den äldsta järnframställningen ökat kraftigt till 
omkring 1 770, varav ca 290 slaggvarp/ ugnsrester/ slagg och 1 480 kolningsgro- 
par vilka, fördelade på härader, ger följande rangordning: Tveta (130 slaggplat
ser - 872 kolningsgropar), Västbo (32, med Hyltesocknarna 64—214), Västra 
(25-40), Östbo (20-16), Mo (17-297), S Vedbo (15-27) och Östra (13-7). 
Tätast är Tabergssocknarna Sandseryd (87-537), Månsarp (30-200) och Järs
torp (8-134) och i Nissandalgången: Båraryd (20—184) och Öreryd (7-70) samt 
kring Lagans övre vattenvägar: Byarum (6—9), Ödestugu (6—16), Malmbäck 
(6-0), Hagshult (6—2), Vrigstad (6—2) och Nydala (5—9). I öster avtar kol- 
ningsgroparna och flest indikationer har Höreda (4—20), Hässleby (4—5) och 
Karlstorp (4—2). Sannolikt har den samlade produktionen gett överskott för 
avsalu inte bara i Tabergsområdet utan även i Nissan- och Lagandalgångarna
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registrerade tom 1987 inom dåvarande område för 
Jönköpings län. Siffrorna är slumpmässigt placera
de och markerar ej lägena för resp gravtyper.

00 r = resta stenar och hällar samt klumpstenar 
00 sk = stenkretsar (runda, kvadratiska, rektang.) 
00 k = kvadratiska stensättningar och rösen

= summor av alla de ovan nämnda, högre antal 
inringade

Fig 4. Frekvenskarta över gravar av äldre järnålderstyp i Jönköpings län. 
Frequency of burials of Early Iron Age type in the county of Jönköping.

(karta SmK 1988 s 34). Få C 14-dateringar i Tabergsområdet har givit yngsta 
järnålder—medeltid.

Totalt har ca 1 000 fornåkerytor karterats på 123 platser, varibland flertalet 
inom Lommaryd (9), Bringetofta (9), Kärda och N. Sandsjö (8), Höreda (6), 
Bottnaryd (6), Stengårdshult (5), Torskinge (5), Rydaholm (5) och Alseda (4)
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(karta SmK 1988 s 32). Huvuddelen är terränganpassade terrassåkrar. I N Unna- 
ryd har bandformiga sådana åtskilda av hägnadsvallar C 14-daterats till järnålder 
(JLM). I länet har specialkarterats ett stort område med blockformiga åkerytor i 
N Sandsjö samt i Bringetofta och i Rydaholm större områden med röjningsrö- 
sen, alla tre med ställvis inslag av enstaka gravar av äldre typ, de båda först
nämnda även med stensträngslämningar. Stensträngar är f ö relativt fåtaliga i 
länet, totalt 60 på 33 lokaler. Mycket talrika men oftast ofullständigt dokumen
terade p g a resursskäl är däremot områdena med enbart röjningsrösen. Över 
huvud taget är frågan om vilka spår det en gång omfattande ängsbruket lämnat 
ute i markerna fortfarande outredd. Av stort intresse är även de ca 170 öde by- 
och gårdstomterna, varav flest inom Gränna, Lemnhult och Rydaholm (alla 10), 
Korsberga (7), Kärda, Näsby och Säby (alla 5) samt Nydala och Skärstad (båda
4).

Övriga kulturlämningar
Av tjugotalet kända medeltida borgplatser har 15 återfunnits, huvuddelen längs 
den södra länskanten. Vidare har förtecknats ett tiotal ödekyrkoruiner eller 
-grunder samt ca 15 ödekyrkogårdar i länet.

Bland kommunikationslämningarna dominerar de ca 530 milstolparna och de 
säkert minst 600 väghållningsstenarna, därnäst de 280 hålvägarna, talrikast inom 
Njudung liksom ca 30 av de ofta ofullständigt redovisade äldre färdvägarna samt 
de 50 stenbroarna (karta SmK 1988 s 35). Minnesinskrifter på stenar och bergytor 
har upptecknats till ett antal av ca 260.

Av lämningar av äldre gruvbrytning har totalt kartlagts av 100 gruvhål, varav 
huvuddelen inom Alseda-Ökna och Fröderyd (ett 30-tal var) samt Ödestugu och 
Taberg. Av totalt ca 20 hyttplatser och ca 25 hammarplatser inom Tabergs 
bergslag har 12 respektive 20 kunnat registreras. Ca 80 platser med spår efter 
tråddragerier har antecknats i Gnosjötrakten. Viktiga är även de närmare 100 
tjärdalarna med upplysningstext på kartan. Av dessa var 80 rännformiga, upp till 
30 m långa, och mestadels lokaliserade till den västra länshalvan (Löthman 
1988b s 46 f) vilken tyder på en större produktion för avsalu. Deras ålder är ännu 
föga utforskad. De iakttogs redan av Linné på hans skånska resa. Detta och det 
faktum att svensk tjära uppträder som exportvara redan under 1300-talet och 
den småländska på 1470-talet i tullregistren för Lübeck, respektive Danzig (Yr- 
wing 1974 sp 421 f), borde medföra att R-markering overvåges för åtminstone de 
större av de här beskrivna tjärdalarna, som f ö även borde provundersökas.
S k ”tjärbrännor” för husbehov tycks ha samma västliga utbredning. Relativt 
talrika över hela länet är kvarn- och sågplatser, av vilka antecknats uppskattning
svis 500 till 600 stycken. Ytterligt fåtaliga är däremot de förtecknade lämningar
na efter tegel- och glasbränning samt salpetersjudning och pottaskebränning
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Summor per socken av t o m 1987 regist
rerade högar under 10 m diam och runda 
stensättningar sannolikt tillhörande 
yngre järnåldern inom Jönköpings län

00 h = högar under 10 m diam 
00 s = runda stensättningar

Fig 5. Gravar av yngre järnålderstyp i Jönköpings län.
Frequency of burials of Late Iron Age type in the county of Jönköping.

liksom lintorkningsugnar, ben- och vadmalsstampar samt kolbottnar efter ligg- 
milor (talrika är däremot resmilebottnarna).

Tämligen jämnt fördelade över hela länet är de ca 100 fångstgroparna för varg, 
ojämnt fördelade med upp till 5 per socken. I socknar utan varggropar är 
troligen dessa igenfyllda eller ersatta av vargskall jakt med nät. I övrigt har
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noterats ca 100 källor med namn och/eller olika traditioner, varibland enstaka i 
form av trekantiga vattengropar i bergavsatser samt ytterst enstaka offerkast.

I hela länet har med växlande ambitionsnivå antecknats ca 5 000 platser med 
lämningar av torp och backstugor med namn, dvs i medeltal 42 per socken eller 
12 per ekonomiskt kartblad. En översiktlig genomgång av totalt ca 3 350 namn 
på byar och gårdar på de topografiska kartorna från 1960-70-talen visar slutli
gen på en fördelning av de vanligaste ortnamnen enligt följande: äldsta gruppen 
-sta/d, -by, -inge m fl totalt endast ca 4% och med smärre koncentrationer inom 
Finnveden och Njudung samt i Tranås, Skärstad och på Visingsö; yngre grupper 
från sen järnålder—medeltid med mycket ungefärliga procentandelar -torp (inkl 
-arp) 27% främst lokaliserade till den östra länsdelen och i nordöstra ända upp 
till 38% eller en av landets absolut tätaste koncentrationer av -torpnamn; -bo, 
-boda 14% och bäst företrädda i hela den sydvästra länsdelen; -hult 13% och 
-ryd m fl 10% båda efterlederna tämligen jämnt spridda över länet utom i norr. 
Ortnamn med natur-, ägoslags- och lägesbestämmande element uppgår till 28% 
med jämn fördelning över länet. Slutligen är andelen -måla, -målen drygt 2% 
samt -hester och -rum knappt 1% var, alla främst inom den östra länshalvan.

Statistiska kommentarer
Av tabellen över Jönköpings län 1983—87, sammanställd av Ingrid Beivert 
RAÄ, Fr, 1988, kommunvis över länets nuvarande 120 socknar, framgår att 
antalet registrerade platser genom nya kategorier forn- och kulturlämningar har 
ökat från 6 508 vid 1953—54 års inventeringar med 214% till 20 407, dvs från i 
medeltal 15 till 48 per ”gammal” ekonomisk kartbladruta. Det totala antalet 
R-markerade fornlämningar är 21 389 på 5 696 platser, varav 18 119 på 3 861 
platser från förhistorisk tid och 3 270 på 1 835 platser från historisk tid. Genom 
ombedömning av främst resta stenar till stenkretsar har ökningen stannat vid 
blott 4%, medan däremot ökningen av förhistoriska gravlokaler är över 20%! Ca 
650 platser har utsatts med enbart olika upplysningsskrifter. Markering med 
enbart namn har föreslagits på ca 6 000 platser, huvuddelen torplämningar. 
Totalt uppgår summan av de i någon form på kartan redovisade platserna till 
12 460 eller nästan två tredjedelar av fornlämningsregistrets totala lokalinnehåll. 
Författaren har beräknat de 422 gamla ekonomiska kartbladens allmänna kul
turminnesinnehåll, dvs summan av alla olika aviseringar som riksantikvarieäm
betets fornminnesinventering gjort till Lantmäteriverket för insättning på de 
båda kartverken, till i medeltal ca 40 per ”gammal” ekonomisk bladruta eller 
240 per nytt ”gulakartbladsblock”.
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Regional och lokal forskning
Utöver den avslutande förteckningen med aktuell litteratur över bearbetningar 
och sammanställningar samt forskning i ämnen med direkt anknytning till riks
antikvarieämbetets revideringsinventering 1983—1987 behandlas f n 
(1988—1989) stenåldern i socknarna norr om Bolmen av J. Christensen; järnål
dern i Finnveden av T. Artelius; lågteknisk järnframställning genom SHM och 
Tabergs hembygdsförening; fossil åkermark och röjningsröseområden som sam- 
arbetsprojekt mellan Jönköpings läns museum, Kulturgeografiska institutionen 
vid Stockholms universitet och riksantikvarieämbetet; den agrarhistoriska 
utvecklingen inom främst Östbo härad av C. Toliin; det småländska höglandets 
röjningsrösen av L. Gren; analys av kulturlandskapet i Bälaryds sn av H. An- 
tonsson och fossil åkermark inom främst Jönköpings kn av Aa. Vestbø. Dessut
om pågår i till Jönköpings län anknytande områden arbeten med kommunala 
kulturminnesvårdsprogram i Hylte kn, nu Hallands län, över bl a fem tidigare 
Västbosocknar genom B. Jönsson och i Ydre kn, Östergötlands län genom P. 
Norman.

Summary
From 1983 to 1987 the number of registered sites in Jönköping County increased 
by 214% to 20 407. In other words the average number on each sheet of the 
Economic Map is 48. The total number of scheduled ancient monuments is 
21 389, of which 18 119 are from the prehistoric period and 3 270 from the 
historical or modern period. The total number of place-names of special culture- 
historical significance is 6 000 and the number of information plaques is 650. 
Two-thirds of the total sum of registered sites are marked in some way on official 
maps. The average number of sites of any cultural significance is 43 per old 
Economic map sheet and 240 per new Economic Map Sheet (Gula kartan).

A similar distribution pattern characterises the large body of prehistoric and 
medieval material, consisting of about 20 000 ancient monuments and 5 759 
stray finds. All 120 parishes have signs of activity in the Stone Age, only 3 from 
the Bronze Age and 12 from the Iron Age lack such signs. Variety is also a 
characteristic trait: 17 500 graves, of which c. 130 are from the Stone Age, 1 300 
from the Bronze Age and 16 100 from Iron Age; about 300 sites with remains of 
bloomery iron production including 1 400 charcoaling pits; about 1 000 fossil 
fields and 175 abandoned village or farm sites; about 300 ancient roads and ruins 
or foundations of 15 medieval castles and 10 abandoned medieval churches.

Both these characteristics probably reflect — in a long term perspective — a 
nomadic economy based on a more open landscape and a richness of watercour
ses with long distance contacts as well as changeable local conditions.
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Finally a source-critical warning against using only graves as dating indications 
is motivated.Compare the maps on p 24 and 27 and see also point 2 in the 
summary (p 36) in Småländska kulturbilder 1988!
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Resultat av den 1983 — 87 reviderade fornminnesinventeringer 
inom F-län

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

Aneby kn 1564/253 1/1 2/2 1567/256 - 18/17 128/44 7/7 52/52 12/12 17/17 313/313
Aksjö kn 687/171 13/8 5/5 705/183 1/1 21/21 161/49 4/4 86/71 25/25 12/12 419/416
Gislaveds kn 1215/300 2/2 1/1 1218/303 130/127 24/11 214/61 16/16 92/88 33/33 41/33 685/618
Gnosjö 226/34 - - 226/34 11/10 2/1 63/15 1/1 67/65 8/8 22/16 235/234
Jönköpings kn 3219/625 12/11 18/14 3249/647 11/11 39/32 351/192 26/24 152/147 81/79 81/62 812/747
Nässjö kn 1749/549 7/7 32/23 1788/574 2/2 16/13 145/41 8/8 105/103 17/17 21/20 717/713
Sävsjö kn 1837/359 8/8 10/8 1857/375 4/4 4/4 84/84 3/3 50/50 6/3 8/8 488/488
Tranås kn 502/63 1/1 1/1 504/65 - 7/7 35/12 6/6 21/21 6/6 7/7 175/175
Vagge ryd kn 1615/354 3/3 5/3 1623/359 9/9 10/5 56/35 11/11 170/165 19/19 19/17 402/400
Vetlanda kn 2145/370 19/18 6/6 2172/394 5/5 64/48 404/171 17/17 79/74 15/15 89/74 1202/1198
Värnamo kn 2941/430 28/28 3/3 2993/464 44/38 42/23 205/67 18/18 186/183 42/41 37/33 657/653

Summa 17700/
3508

94/87 83/66 17902/
3654

217/207 2471/
182

1846/
771

117/115 1060/
1019

264/258 354/299 6105/
5955
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IX X XI
b

XII
b

1772/371 1094 1430/197 137 10 463 631 136
978/308 1218 413/163 292 71 247 971 393

1694/605 2673 1173/275 45 4 583 2090 358
370/126 825 205/34 21 10 168 657 391

3828/1004 3268 3283/541 - 34 - 1 1123 2145 191
2064/693 2000 1501/430 287 19 639 1361 213
2002/484 1413 1743/263 114 7 449 964 215

573/111 608 696/63 -192 -28 183 425 232
1879/583 1502 2023/331 -400 -20 1204 298 25
2741/709 2835 1808/271 364 20 531 2304 435
3488/702 2971 2979/486 - 7 -0,2 918 2053 234

21389/
5696

20407 17254/
3054

648 4 6508 13899 214

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XII: = X i förstagångsinventeringen; a = sum
ma, b = avvikelse i antal, c = avvikelse i %.
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Fornminnesinventeringen 
i Skåne 1985-87

av Per Holmgren och Brita Tr onde

Riksantikvarieämbetet har under tre säsonger, 1985-87, fornminnesinventerat i 
Skåne. Inventeringen har löpt parallellt med lantmäteriverkets revidering av 
ekonomiska kartan och omfattar totalt 236 kartblad å 25 km2; en yta omfattande 
praktiskt taget hela Malmöhus län samt Bjärehalvön och andra mindre gränsom
råden av Kristianstad län.

Stenålderns lämningar
Boplatser
Den boplatsinventering som gjorts har nästan uteslutande utförts i åkermark. 
Åkermarken är inte på något sätt homogen ifråga om tillgänglighet och besikt- 
ningsbarhet. De odlade ytorna bildar vid varje tid på året ett lapptäcke av olika 
grödor, varför möjligheterna att okulärbesiktiga markytan vid varje enskilt till
fälle är mycket varierande. Den absolut bästa perioden att inventera boplatser, 
där flintan dominerar som fyndmaterial, är tidigt på våren.

Efter snösmältningen har fintavslagen spolats rena från jord och är väl synliga. 
Problemet vid denna tidpunkt kan vara att leran är mycket blöt och att invente- 
raren helt enkelt inte kan ta sig fram.

När marken torkat upp påbörjas vårbruket och jorden rörs om, vilket medför 
sämre besiktningsförhållanden. Dessa förbättras emellertid tillfälligt då marken 
”satt sig” och grödorna börjat komma upp. Under vår och försommar varierar 
åkrarnas tillgänglighet beroende på typ av gröda. I Skåne, där man ställvis odlar 
betor, har t ex de fälten varit möjliga att inventera in i juni månad. Därefter 
följer, vilket knappast behöver påpekas, en period då praktiskt taget all mark är 
beväxt.

I augusti påbörjas skördearbetet och åkrarna blir successivt tillgängliga igen. 
Under senare år har det dock blivit vanligare med sådd i stubbåker vilket är ett 
gissel för boplatsinventeringen. Förhållandena hinner under hösten inte bli lika 
goda för fynd av flintföremål som under våren. Däremot syns sotfläckar och 
härdar bättre under denna period. Detta betyder i sin tur att järnåldersboplat- 
ser, som sällan lämnar andra spår än de nämnda, lättare upptäcks då. Sot- 
färgningen lakas ur under vintern och dessutom vittrar keramik lätt sönder. 
Dessa erfarenheter delas av Ystad-projektets inventeringar (Olausson 1988).
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Fig 1. På den flacka höj dryggen ligger en sten- och bronsåldersboplats, 
Löddeköpinge sn RAÄ nr 23. Foto Brita Tronde.
A Stone and Bronze Age settlement site is situated on this flat-topped 
ridge.

Att göra en heltäckande åkerinventering inom ett område under en säsong och 
därtill med knappa resurser är som alla förstår en omöjlighet.

Under de tre åren i Skåne planerades arbetet så att inventeringen påbörjades i 
mitten av mars och pågick till slutet av november, med ett avbrott för en period 
från mitten av juni och två månader framåt. Tyngdpunkten lades på våren då 
flest säsongsanställda var ute i arbete. Bland dessa finns dels mycket erfarna 
fältarkeologer med vana från både inventering och grävning, dels praktikanter 
med nyss avslutade studier bakom sig. Detta plus personlig fallenhet för arbetet 
gör att resultatet naturligtvis blir varierande. Att som fältarbetsledare till fullo 
kompensera bristerna är inte möjligt.

Inventeringsassistenterna erhåller varierande anställningstid beroende på me
riter och egna önskemål. Arbetet i det tilldelade området planeras i stort av 
inventeraren själv. Detta kan komma att resultera i att en person, låt säga 
anställd under tiden 15 mars — 15 juni, noggrant inventerar boplatserna i två av 
fyra tilldelade socknar i mars—april, men att arbetet i de övriga två socknarna 
starkt begränsas av uppväxande grödor i maj-juni. Det område som görs i 
början av juni kommer endast punktvis att bli åkerinventerat. I ett annat område
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Fig 2. Vid inventeringen tillvaratogs ett urval artefakter från varje bo
plats. Här ett exempel från en stenåldersboplats, med huvudsakligen 
mesolitiskt material i form av kärn- och skivyxor. Löddeköpinge sn RAÄ 
nr 48. Foto Brita Tronde.
A sample of artifacts from each settlement site was recovered in the course 
of field-walking. Here is an example from a Stone Age settlement site 
which yielded a primarily Mesolithic assemblage in the form of core and 
flake axes.

väljer kanske inventeraren att ”skumma över” de bästa boplatslägena i samtliga 
fyra socknar under säsongens första del.

Ett stort antal faktorer påverkar boplatsinventeringens kvalitet i olika områ
den. Förutom de redan nämnda har t ex väderleken, antalet övriga fornlämning- 
ar och lantbrukarnas välvilja betydelse.

Vad som bedömes vara en boplats, dvs i detta registertekniska sammanhang 
liktydigt med en aktivitetsy ta, markeras på den ekonomiska kartan med paren- 
tes-R, (R), vilket avser fast fornlämning utan synlig begränsning. Endast en 
ungefärlig utsträckning begränsar boplatsen på fält/arkivmaterialet och redo
visas ej på den tryckta kartan. I vissa områden där mycket stora sammanhängan
de ytor bär indikationer på bosättning har endast koncentrationer av avslag och 
föremål (R)-markerats. Skulle enbart förekomsten av flintavslag varit tillräcklig 
för (R) i dessa områden kunde hela socknar i kustzonen t ex Barsebäck och 
Löddeköpinge har betraktats som fornlämningsområden, vilket skulle få svåra 
praktiska konsekvenser för kulturminesvården.
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I backlandskapet och de inre delarna av Skåne kan däremot förekomsten av 
ett fåtal avslag ha motiverat en boplatsbedömning. Ofta är då läget i terrängen 
och avsaknaden av flinta i omgivningen utslagsgivande. Dessa mindre ansam
lingar av material tyder möjligen på kortare tids bosättning medan de stora 
ytorna med rikligt material kan vara resultatet av upprepade bosättningar. Att 
uttala sig om själva boplatsytans storlek är följaktligen svårt utifrån inventerings
materialet. Beroende på markens karaktär och användning kan dessutom större 
eller mindre delar av boplatsen vara sönderplöjda och materialmängden i ytan 
beror därav.

I diskussioner om boplatsinventering hör man ofta argumentet att flintmate
rialet är kringspritt genom odlingen och motsvaras inte av en boplats- eller 
aktivitetsyta. Undersökningar utförda efter inventeringen har emellertid i stort 
visat på god överensstämmelse mellan de registrerade fyndkoncentrationerna 
och faktiska boplatsytor (muntligen E Rudebeck, Malmö museer). Det upplöjda 
materialet kan, i viss mån, tillsammans med myllan dras ut i sluttningar, men i 
stort sett är kringspridningen knappast av någon större omfattning.

Huruvida ett i markytan befintligt boplatsmaterial motsvaras av bevarade 
kulturlager och anläggningar är osäkert. I många fall är nog, tyvärr, boplatserna 
helt söderplöjda, men endast en arkeologisk undersökning kan avgöra om så är 
fallet. Vid en okulärbesiktning kan detta självklart inte bedömas. Det material 
som finns i plöjningslagret torde för övrigt i sig ha ett visst informationsvärde.

En yta där boplatsindikationer visserligen förekommer, men ej i sådan omfatt
ning att det bedöms vara en säker fornlämning, (R)-markeras inte utan beskrivs 
som stenåldersboplats med ett frågetecken och uppmaningen ”bevakas” med 
adress till framförallt länsantikvarien.

När enstaka avslag eller skörbränd sten iakttas vid terrängrekognosceringen 
antecknas detta i allmänhet endast på fotobilden direkt, utan beskrivning i 
inventeringsboken. Vid en eventuell exploatering bör även en sådan kommentar 
kunna leda till kontroll.

Boplatserna är oftast stereotypt beskrivna och har som art i allmänhet beteck
ningen ”stenåldersboplats”. Detta beror främst på att vi saknat kunskaper för 
närmare datering. De artefakter som påträffats är också oftast av alltför allmän 
karaktär för tidsbestämning. Det kan dock tilläggas att vi nu, med tre års erfa
renhet från inventeringen i Skåne, anser att en mer nyanserad bild kan fås 
utifrån enbart okulärbesiktning av avslagsmaterialet. Exempelvis är ett antal 
stora svåravgränsade boplatser, ofta i höjdlägen och med grovt slagen flinta, 
sannolikt från bronsålder. Vissa mesolitiska boplatser har ofta stora avslag med 
ett karakteristiskt utseende och en kategori neolitiska boplatser har små tunna 
avslag etc. Naturligtvis spelar även tillgången på råmaterial samt boplatsens 
funktion en roll vad gäller avslagsmaterialets utseende.

Sammanlagt registrerades ca 2 900 boplatser i Skåne under inventeringsåren 
1985-87. Det tillvaratagna fyndmaterialet, dvs ett litet urval från varje boplats, 
finns förvarat på LUHM, undantaget material från Malmö kommun vilket förva
ras på Malmö museer.
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Megalitgravar
Förändringar i antalet megalitgravar efter revideringen är främst ett resultat av 
arkivstudier, i synnerhet Dialekt- och ortnamnsarkivets i Lund register (DAL) 
samt studier av äldre lantmäterikartor.

Inom arbetsområdet var tidigare ca 65 dösar och gånggrifter registrerade. 
Bilden har nu kompletterats med ett 15-tal nyfunna anläggningar samt uppgifter 
om ett 80-tal borttagna. I flera fall är dock uppgifterna vaga och tvetydiga och 
därför osäkra.

Bland de nytillkomna megalitgravarna förekommer både helt nyregistrerade 
anläggningar och ombedömningar av sådant som tidigare varit registrerat som 
annan typ av fornlämning. Även bland dessa finns flera osäkra.

Av nyfynden kan nämnas ett par anläggningar av typen långhög/långdös, som 
möjligen innehåller dolda megaliter eller haft synliga sådana, nu borttagna. 
Exempel är fornlämning nr 23 i Dagstorps sn, en 60x30 m stor och 3,5 m hög 
anläggning med kraftig kantkedja, samt fornlämning nr 25 i Tofta sn av samma 
typ, ca 40x15 m stor och 1 m hög. Den senare är delvis överodlad och till största 
delen belägen i en trädgård. Den torde dock i ett tidigare skede ha varit helt 
överodlad. Markägaren omtalade för inventeringsassistenten att han hört berät
tas om ”lavade stenar” inne i långhögen. Anläggningen finns för övrigt marke
rad på en skifteskarta från 1792 där den, om kartfiguren tolkats rätt, har stenar i 
kanten. Båda dessa nyfynd ligger invid Saxån, ca 1 mil från varandra. De 
närmaste parallellerna (och enda i Skåne?) till dessa anläggningar är belägna ca 
5 km sydost om Dagstorpslämningen, på en avsats invid Kävlingeån. Här ligger 
invid varandra två långhögar/långdösar, fornlämningarna nr 3 och 4 i Västra 
Hoby sn, 53 m respektive 23 m långa. Den mindre megalitgraven undersöktes av 
Rydbeck 1934—35 och visade sig innehålla en i högen dold dös. Den större av 
anläggningarna har sannolikt varit "krönt” av en synlig dös, då området har 
marknamnet "stendösjan” enligt uppteckning i DAL (Ingers 1928). Utmärkan
de för dessa gravar är att de omges av en gles kantkedja av kantställda, oftast 
meterhöga, block.

De skånska dösarna uppvisar ett varierande utseende, främst beträffande den 
omgivande anläggningen, som kan vara rund eller rektangulär (runddös resp 
långdös), ofta av obetydlig höjd, samt med resta eller kantställda stenar i kan
ten.

Vidare har några nyfynd i form av överodlade megalitgravar registrerats. 
Dessa fanns markerade på det äldre kartmaterialet och kunde i terrängen iden
tifieras i form av diffusa förhöjningar. Som exempel kan nämnas en överodlad 
långdös, ”Bältedös” i Håslövs sn (fornlämning nr 9).

Några, vid förstagångsinventeringen registrerade gravanläggningar, har ge
nom ombedömningar tillförts kategorin megalitgravar. I Bara sn finns ett exem
pel (fornlämning nr 2) där vad som tidigare registrerats som domarring nu 
antagits vara resterna av en runddös. Vad som återstår är endast delar av
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Rönnefl

Ringsjön

Öresund Vombsjön

Nybroän

Skivarpsän

• Megalitgravor, registrerade vid förstagäng sinventeringen 

o Nyregistreringar, samt uppgifter om borttagna megalitgravar.

Fig 3. Spridningskarta över megalitgravarna i Malmöhus län. Renritning 
Annika Boklund.
Map showing the distribution ofmegalithic tombs in the county of Malmöhus.
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Fig4. Nyregistrerad långhög/långdös invid Saxån. Dagstorp sn RAÄ nr 23. 
Foto Brita Tronde.
Newly registered long barrow!court tomb.

stenkretsen som omgett själva dösen. Anläggningen benämnes också ”steendys- 
se” i 1668 års Prästrelationer.

Vidare finns i Balkåkra vad som tidigare bedömts som en rektangulär stensätt- 
ning, bestående av en krets av resta stenar (fornlämning nr 7). Sannolikt rör det 
sig om resterna av en långdös där endast den omgivande stenkretsen finns kvar. 
Anläggningen har också det dös-klingande namnet ”Disas ting”. En numera 
borttagen dös i grannsocknen Snårestad har burit namnet ”Disas slott” (forn
lämning nr 8). ”Disas ting” undersöktes av Folke Hansen under 1920-talet 
varvid han genom fynd av brandlager drog slutsatsen att det rörde sig om en 
järnåldersanläggning. Utifrån de uppgifter som varit tillgängliga från undersök
ningen kan detta antagande ej anses bevisat (Hansen 1923).

Ytterligare ett exempel på en ombedömning är fornlämning nr 8 i Glemminge 
sn en rest sten med namnet ”Dyssesten”. Med all sannolikhet är det den enda 
återstående stenen från en dös, tillhörig antingen gravkammaren eller en omgi
vande stenkrets.
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Det stora flertalet ”nytillskott” av megalitgravar är dock som ovan nämnts 
uppgifter om sådana i äldre litteratur, på lantmäterikartor samt i ortnamnsarki
vet. Ett 80-tal nu borttagna megaliter har registrerats på detta sätt.

Huvudparten har framkommit genom ”dös”-namn på skifteskartorna. Det 
exakta läget har inte alltid kunnat fastställas. I bästa fall finns själva objektet 
markerat på kartan men oftast uppträder det endast i form av ett marknamn. I 
vissa fall, t ex i Stävie sn finns ett stort sammanhängande område med marknam
nen "Lilla stendösen”, ”Stora stendösen” och ”Södra stendösen”. I dylika fall 
har inte tre anläggningar registrerats utan det har antagits att en dös varit 
namngivande (fornlämning nr 20). På liknande sätt har "dös”-namn behandlats 
som ligger i anslutning till varandra fast i olika socknar eller byar.

Beträffande ”dösnamnens” giltighet som verktyg att lokalisera nu försvunna 
megaligravar kan sägas att en mycket god samstämmighet finns mellan ”dös”-, 
”dysse”-namn och nu existerande dösar samt med vissa gånggrifter som har väl 
synliga block. Andra namn i framförallt äldre litteratur som förefaller ha en klar 
koppling till megalitgravar är t ex ”Pugaugnen", ”Stenhögen”, ”Jättegraven”, 
”Kycklingahögen” och ”Kycklingahönan”.

Bronsålderns lämningar i slättbygd
Boplatser
Det dominerande fyndmaterialet på bronsåldersboplatser är flinta och dessa har 
därför i stor utsträckning kommit att registreras som stenåldersboplatser, när 
inga daterande fynd funnits. Några enstaka boplatser där rabbig keramik före
kommit har i registret beskrivits som bronsåldersboplatser. Detta gäller även 
delundersökta boplatser med tillgängliga dateringar samt några få där flintmate
rialet haft en utpräglad bronsålderskaraktär. De flesta inventerarna saknade 
dock kompetens för att rätt datera boplatserna. I allmänhet rör det sig om ett 
grovt och ”slarvigt” bearbetat flintmaterial, ofta med krustan kvar.

Som exempel på bronsåldersboplatser kan nämnas ett par i Hedeskoga sn, 
alldeles norr om Ystad (fornlämning nr 28 och 29). Där framkom fynd av rabbig 
keramik vid inventeringen, vilket avgjorde bedömningen.

Högar
Vad som kvarstår av bronsålderns synliga gravar i fullåkersbygden är stora 
högar. Vid riksantikvarieämbetets förstagångsinventering utgjorde dessa i stort 
sett det totala antalet registrerade fornlämningar.

Vid revideringen kom en avsevärd del av nyregistreringarna också att utgöras 
av högar, fastän denna gång handlade det om överodlade sådana.

Parallellt med det ordinarie fältarbetet gjordes 1985 en genomgång av ort
namnsarkivets kortregister där t ex namn med -”hög” i slutledet antecknades.
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Fig 5. Kartskiss, som visar före
komsten av bronsåldershögar i ett 
avsnitt av kustzonen mellan Lands
krona och Hälsingborg. Renritning 
Annika Boklund.
Sketch map showing the distribution 
of Bronze Age mounds in a section 
of the coastal zone between Lands
krona and Hälsingborg.
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• Högar registrerade ov Roa 1969 
O Nyregistrerade överodlade högar 1986

Detta följdes upp med kartstudier på länsstyrelsens lantmäterienhet. Det primä
ra syftet med genomgången av de äldre lantmäterikartorna, främst skifteskartor
na från 1700- och 1800-talen, var att registrera de oskiftade bytomternas ut
sträckning. Nu kom ett betydande antal uppgifter om gravhögar att bli av stort 
intresse. Bronsåldershögarna hade vid tidpunkten för kartornas upprättande ett 
framträdande läge i terrängen och registrerades av lantmätarna. Dessutom ut
gjorde högarna impediment, liktydiga med ”oduglig” jordbruksmark, och var 
därför av intresse vid markens gradering. Högnamnen i lantmäteriakterna mot
svaras av ägofigurer på kartorna. I sämsta fall finns ingen närmare lokalisering 
av högen än marknamnet. Emellertid är det inte ovanligt att högen finns utritad 
på kartan, ibland som impediment, runt eller fyrkantigt. Utifrån hur redan 
kända och bevarade högar är markerade kan man ofta dra slutsatser beträffande 
de övriga.

Vid fältrekognoscering verifierades ofta de från kartorna erhållna uppgifter
na. En rund markering på skifteskartan kunde visserligen visa sig vara ett mär- 
gelhål, men vanligen fanns en överodlad hög på platsen. Denna hade i allmänhet 
en diameter av 20—40 m och var 0,3—1 m hög.
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Fig 6. Utsnitt av 1769 års karta över Hilleshögs by, Härslövs sn. Ett 
tjugotal gravhögar finns markerade i kartbildens NV del. Av dessa var 
fem registrerade 1969.1986 kunde ytterligare nio högar (överodlade) 
registreras. Se även fig 5. Området utgör södra delen av Glumslövs 
backar. Foto Lantmäterienheten Länsstyrelsen Malmö.
Section of a 1769 map of the village of Hilles hög, Härslöv parish. Some 20 
burial mounds are marked in the NW of this part of the map. Five of these 
were registered in 1969. In 1986 a further nine mounds (ploughed-out) 
were recorded.
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År 1985 arbetade personal hos länsantikvarien parallellt med liknande kart
studier, dock utan hjälp av materialet från DAL. Under de följande säsongerna, 
1986 och 1987 kom därför ett samarbete att upprättas mellan RAÄ och länsan
tikvarien, där en samordning av namnuppgifter, arbetet med kartor och akter 
samt en uppföljning i terrängen kunde ske. Hos länsantikvarien i Malmö arbeta
de Sven Nerius och Monica Carlström med kartgenomgången. En konsekvent 
genomgång av källorna hade annars varit omöjlig, då detta är ett tidsödande 
arbete som inte i längden kunde utföras parallellt med inventeringsarbetet.

Genom denna metod kunde ett mycket stort antal överodlade eller på annat 
sätt skadade högar lokaliseras. Allmänt kan sägas att inventeringspersonalen 
snabbt tränade upp sin kunskap om utseendet på de överodlade anläggningarna 
och snart kom att registrera även ett stort antal utan äldre belägg. Tyvärr finns 
brister på framförallt 1985 års område eftersom kunskapen då i stort saknades 
och kartmaterialet ej blev till fullo genomarbetat. För delar av söderslätt och 
backlandskapet gjordes inte kartgenomgången på grund av hård arbetsbelast
ning.

Excerperingen på DAL har, förutom dessa nyfunna gravar, givit ett stort antal 
namn på fornlämningar. Namnen i sig får anses vara av stort kulturhistoriskt 
värde, inte minst för sin kontinuitet bakåt i tiden. Inte sällan har namnen från 
skifteskartorna belägg redan i 1500-talets källor, Lande- och Palteboken.

Vid namn-excerperingen på Ortnamnsarkivet antecknades även ”back”- och 
”kull”-namn med gravhögar i åtanke. Dessa visade sig emellertid bara i undan
tagsfall vara beteckningar på fornlämningar. Man kan konstatera att 
”hög”-namnen i Skåne, i stora flertalet fall, står just för fenomenet gravhögar 
eller högliknande naturbildningar och inte allmänt för höjder, vilket ibland 
ortnamnsforskningen har velat hävda. Detta åskådliggörs bäst genom det fak
tum att ”hög”-namnens utbredning i stort sammanfaller med förekomsten av 
bronsåldershögar. Den välvda gravhögliknande profilen synes ha varit viktig för 
vad som fått benämningen hög. På Hallands Väderö finns t o m en bergknalle 
med namnet Orbjershögen, vilken på avstånd kan förväxlas med en gravhög. Ett 
annat exempel på högliknande bildningar med sådant namn är Hohögarna i 
Husie sn, vid Bulltofta (fornlämning nr 7). Två av dessa, vilka sedan gammalt 
betraktats som fornlämningar, undersöktes av Forssander 1939 och befanns vara 
naturbildningar. Det förekommer även att välvda jordfria rösen har högnamn. 
Ett sådant exempel är Kjörneshög i Höörs sn (fornlämning nr 171).

För att åter anknyta till de överodlade högarna: finns då något kvar av gravar
na? Det kan givetvis inte avgöras utan undersökning. Utförda sådana visar 
emellertid i många fall på rikhaltiga fynd.
Några exempel är:

- En hög på Löderup 10:1 (fornlämning nr 49) vilken före undersökningen 
enligt Märta Strömberg var ”, . .kraftigt utjämnad och även för ett tränat öga
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endast svagt synlig i terrängen. . (Strömberg 1975). Sju skelettgravar från 
äldre bronsålder påträffades.

- En hög i St Köpinge sn (fornlämning nr 47) om vilken Dag Widholm skriver: 
”Före undersökningen avtecknade sig högen som en knappt skönjbar, när
mast rund förhöjning i den omgivande åkern” (Widholm 1973). Här fram
kom tre kantkedjor, vilka ansågs motsvara tre olika byggnadsetapper. En 
centralgrav i träkista med ett tångesvärd från bronsålderns per III samt en 
sekundärgrav med rester av stenpackning och brända ben fanns bevarade. 
Anders Wihlborg påpekar i rapporten att ”Den oklara och nästan helt för
störda sekundärgraven skulle förmodligen ha varit helt försvunnen något år 
senare och den metertjocka sandkullen över centralgraven torde ha plöjts 
ned på ytterligare några år” (Wihlborg 1976).

- I St Köpinge sn framkom rester av en dös under en överodlad hög, den s k 
Skogsdaladösen (fornlämning nr 45). Bengt Jacobsson skriver om markäga
rens iakttagelser före undersökningen:” Every year after ploughing he had 
observed a dark-coloured ring c. 25 m in diamter and his agricultural mashi- 
nery sometimes made contact with stones which lay at the bottom of the 
plough soil” (Jacobsson 1985).

Utifrån gjorda undersökningar kan vi alltså konstatera att delar av fornlämning- 
en ofta är bevarade trots många års överodling. Genom den djupplöjning som 
nu pågår kommer emellertid dessa högar inom relativt kort tid att bli helt 
utplånade. Vid inventeringen kunde ofta en upplöjd stenpackning ses i ytan och 
t o m i ett par fall skelettdelar av människa. Ett exempel på detta var Kyllehög i 
Skivarps sn (fornlämning nr 96).

Redan undan 1800-talet insåg man problemet med den i Skåne hotande över
odlingen. Plöjningen av de högar som nu registrerats i åkermark påbörjades i 
flertalet fall redan då.

I Antiqvarisk Beskrifning skriver Bruzelius år 1864 om två högar i Oxie sn 
(fornlämning nr 2). "Den ene är helt och hållet besådd och genom plöjning 
mycket utplattad. Den andre är äfvenledes besådd med undantag af en liten i 
midten qvarstående käggla af några alnars diameter, visande högens forna höjd. 
Inom några år skola dessa högar vara alldeles försvunna. . .” Bruzelius hade 
planer på att undersöka högarna, men detta blev dock aldrig gjort. Trots hans 
farhågor är de ännu efter de år som förflutit ej helt utplånade. En hög som 
däremot tydligen helt bortodlats är en på Christinebergs mark om vilken Bruze
lius skriver att den är . .genom plöjning mycket skadad”. Den kunde ej 
återfinnas vid inventeringen.

Hur fornlämningar vid den tiden successivt kunde tas i bruk för odling beskri
ver Bruzelius enligt följande: ”Tvenne å N:o 6 belägna, numera obetydliga, 
högar hafva fått en nästan konisk form, alldenstund jorden är afgräfd nedikring 
flera alnar upp på sidorna och detta årligen fortsattes. Såvida detta ostraffadt 
tillätes, skola dessa högar, liksom så många andra, snart vara helt och hållet 
förstörda”.
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Fig 7. Utsnitt av 1838 års karta över Löddeköpinge by , Löddeköpinge 
sn, som visar tre tidigare oregistrerade högar. Nu RAÄ nr 54:1—2 och 
RAÄ nr 67. Högen längst i N har namnet Kumlehög, namnet omnämnt 
redaniPalteboken, ca 1514. Se ävenfig5—6. Foto Lantmäterienheten 
Länsstyrelsen Malmö.
Section ofan 1838 map of the village of Löddeköpinge, Löddeköpinge 
parish, showing three previously unrecorded mounds.

I samband med en undersökning av Smörshög i Skivarps sn (fornlämning nr 
112), år 1923 (för övrigt ej registrerad av RAÄ:s förstagångsinventering) skriver 
Folke Hansen i sin rapport: ”Det hade varit synnerligen önskvärt, om detta 
säregna, sällsynta yngre bronsåldersmonument kunde räddas från att fullstän
digt förstöras. Detta kan emellertid ej ske utan att området fritages från vidare 
odling”. Detta skedde inte, men rester av Smörshög finns ännu kvar. Hur länge? 
Problemet är mer akut än någonsin tidigare på grund av den snabba utveckling
en inom jordbruksteknologin. Därtill kommer miljöproblemen med en försur
ning som snart kan komma att förstöra fyndmaterialet i gravarna.

För de ca 700 överodlade gravhögar som registrerats vid revideringsinvente
ringen i Skåne krävs krafttag, om dessa inte ska anses undantagna fornminnesla- 
gen. Av hävd kan visserligen marken fortsätta att plöjas, men om man går 
djupare än tidigare, vilket sker med de nya redskapen, borde fornminneslagen 
kunna tillämpas. I tider då samhället lämnar ekonomisk ersättning för att mar-
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Fig 8. Nyregistrerad, tidigare överodlad hög, Kumlehög. Löddeköpinge 
sn RAÄnr67. Foto Brita Tronde.
Newly registeredplonghed-out mound.

ken skall läggas i träda, bör man kunna finna lösningar även för detta problem. 
Man kan tänka sig att åtminstone ett urval av dessa högar kunde räddas för 
framtiden. De övriga borde undersökas på ett rationellt sätt.

Representativiteten i det framinventerade materialet är det givetvis svårt att 
uttala sig om. Klart torde vara att det endast är de största anläggningarna som 
bevarats in i vår tid, dvs de som utgjort de största odlingshindren. De undantags
fall där höggrupper ligger (eller i sen tid har legat) i ouppodlad mark visar en 
blandning av stora och små högar. På Rönneberga backar omtalar Sjöborg t ex 
40 högar (Sjöborg 1815) och Dybecks specialkarta från 1842 upptar ett 25-tal, 
Vid förstagångsinventeringen 1969 registrerades ett 15-tal högar, varav 5 över
odlade. Tillskottet vid revideringen 1986, 7 st, utgörs av överodlade anläggning
ar. Vad som finns kvar är rester av de största högarna. De mindre är helt 
utplånade. Ett annat exempel kan nämnas från Borrby på Österlen där ett 
översandat bronsåldersgravfält med uppskattningsvis ett 10-tal små högar på
träffades vid anläggandet av kustvägen i början av 1930-talet. Tyvärr spolierades 
detta unika gravfält till största delen (fornlämning nr 3).

Denna bild med grupper av stora och små högar lär ha varit den gängse och 
inte den stereotypa bild vi ser i dag med ett fåtal stora högar. Undersökningar i 
anslutning till bevarade storhögar visar ju också ofta på hela komplex av flat-
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Fig 9. Nyregistrerad, tidigare överodlad hög. Löddeköpinge sn RAÄ nr 
54:1. Foto Brita Tronde.
Newly registeredplonghed-out mound.

marksgravar. En del av dessa har säkert ursprungligen varit täckta av små högar.
För redovisningen av de överodlade anläggningarna gäller följande: I de fall 

då en hög, eller rättare sagt resterna av en hög, fortfarande kan skönjas i 
terrängen redovisas denna med begränsningslinje och R på den ekonomiska 
kartan. Då den exakta platsen för en fornlämning är känd, från t ex en skiftes
karta, men inga rester av anläggningen finns synliga, har denna i vissa fall 
redovisats med (R). Detta gäller t ex där en ljus cirkel varit synlig i fotobilden, 
vilket tolkats som märken efter en kantkedja. Vanligen är läget för borttagna 
fornlämningar mera osäkert och platsen har då markerats med X på fält/ar- 
kivkartorna och fått en beskrivning i registret. De fall där vi endast har mark
namnen på äldre kartor som indikerar fornlämningar redovisas dessa i allmänhet 
genom en anteckning på fotobilden.

Om ett namn har knutits till fornlämningen trycks det på ekonomiska kartan, 
efter godkännande av DAL. RAÄ:s personal aviserar ett namn och, i detta fall, 
Göran Hallberg på DAL granskar det. Då fornlämningen har flera namn, vilket 
inte är ovanligt, har i regel det äldsta namnet förordats. Emellertid har även 
hänsyn tagits till om ett namn är vedertaget i litteraturen samt vilket namn som 
är levande i bygden.
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Fig 10. Ett exempel på hur en överodlad hög framträder mot horisonten. 
Bromma sn RAÄ nr 34. Foto Brita Tronde.
Example of how a ploughed-out mound shows up against the horizon.

Bronsålderns lämningar i risbygd/skogsbygd
Skåne brukar traditionellt indelas i tre zoner; skogsbygd, risbygd och slättbygd.

Den nuvarande slättbygden - centralbygden - har även under förhistorisk tid 
varit Skånes kärnområde. Det intensiva markutnyttjandet har dock utplånat 
merparten av det synliga fornlämningsbeståndet. Vad som återstår är endast 
fragment.

Risbygden/skogsbygden uppvisar en annorlunda fornlämningsbild. Trots att 
dessa områden säkert alltid varit en tämligen glest befolkad randbygd, finns här 
gott om bevarade förhistoriska lämningar.

Bra exempel är socknarna Höör, Hörby och Fulltofta norr och öster om 
Ringsjön. I gravbeståndet finns här bl a ett stort antal rösen, därav många 
nyfynd. Dessa hör rent morfologiskt hemma i bronsålder. Merparten är ensam
liggande eller i små grupper på höj dryggar i nuvarande skogsmark. I anslutning 
till dessa gravar finns i de flesta fall spår av äldre röjning/odling i form av talrika 
röjningsrösen.
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Vaxsjön

Frostavallen

Ekastiga

Yxnaholma

Fig 11. Bronsålderslämningar i 
skogsbygden. NV delen av Höör sn. 
Renritning Annika Boklund. 
Bronze Age monuments in wooded 
territory NW of Höör parish.

• Rosen, stensättningar av bronsålderstyp, 
registrerade 1970. 

o Nyfynd, dito 1987.
□ Skarvstenshög, nyfynd 1987. 
fe Hällristning, skålgropar/älvkvarnar, nyfynd 1987. 

(-&)Uppgift, dito.

Röjningsrösena, vars utseende är av allmän karaktär, vanligen runda 3-5 m i 
diameter och 0,2—0,5 m höga, är ej daterade. Allt talar dock för ett samband 
med intilliggande gravar. Rumsligt samband mellan gravar av rösetyp och röj- 
ningsrösen har uppmärksammats även på andra håll i landet, t ex i Småland 
(Gren 1989). Undersökningar för att fastställa röjningsrösenas ålder och funk
tion är av största vikt.

Tyvärr har de omfattande områdena med röjningsrösen ej kunnat kartläggas 
med någon större noggrannhet vid revideringsinventeringen, på grund av tids
brist. I flertalet fall har områdena endast ungefärligt markerats på fotobilden och 
saknar således nummer och beskrivning i registret.

Av andra nyfunna fornlämningstyper i dessa bronsåldersmilj öer bör nämnas 
en skarvstenshög i Höörs sn (fornlämning nr 114), för övrigt den enda kända i 
länet!

Ett antal skålgropslokaler har också registrerats samt en hällristning. Den 
sistnämnda ligger i Yxnaholma Höörs sn (fornlämning nr 80) och består av
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fotsulor, cirkelfigurer och en rännformig fördjupning tillsammans med skålgro
par.

Uppgifter om ytterligare en hällristning, belägen ett par km nordöst om den 
registrerade, finns i 1690—93 och 1746—47 års Prästrelationer. Tyvärr har den 
spolierats av ett stenbrott (Höörs sn, fornlämning nr 126).

Dessa för Skånes vidkommande ovanligt välbevarade fornlämningsmiljöer, 
där ett till stora delar orört förhistoriskt kulturlandskap finns bevarat, borde i 
framtiden röna större uppmärksamhet inom forskningen. Röjningsröseområ- 
dena med anslutande gravanläggningar borde karteras noggrant samt i något fall 
fosfatkarteras. Vidare borde man försöka datera några områden.

Fig 12. Nyregistrerat röse. Fulltofta sn RAÄ nr 110. 
Foto Stefan Wrang.
Newly registered cairn.
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Fig 13. Nyregistrerat gravfält vid Ekastiga, med sju rösen och stensätt- 
ni ngar. Höör sn RAÄ nr 109. Foto Stefan Wrang.
Newly registered cemetery at Ekastiga, containing seven cairns and stone- 
settings.

Fig 14. Skånes enda (?) registrerade skärvstenshög. Nyfynd 1987. Höör 
sn RAÄ nr 114. Foto Stefan Wrang.
The only? heap of fire-cracked stone in Skåne.
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Skålgropar
Skålgropar eller älvkvarnar som de också kallas, räknas traditionellt till bronsål
dern. Fornlämningstypen förekommer dock från såväl neolitisk tid som järnål
der.

Inom det reviderade området fanns tidigare älvkvarnar huvudsakligen regist
rerade på Bjärehalvön samt i slättbygden och där i huvudsak på megalitgravar
nas block. Ökningen är för Bjäres vidkommande ca 50% med avseende på 
antalet förekomster (Roos 1989).

Nyfynden av skålgropar på slätten är oftast belägna på lösa block och hällar, 
sekundärt placerade i trädgårdar och murar. Ett exempel är en sten i muren till 
Flackarps ödekyrkogård (fornlämning nr 3).

Som tidigare nämnts kunde ett antal älvkvarnsförekomster registreras i Ring- 
sjöbygden. Vidare kan nämnas att älvkvarnar påträffats på ett par av stenarna i 
skeppssättningen Ales stenar (Valleberga sn, fornlämning nr 20).

Fig 15. Nyregistrerad hällristning med fotsulor, cirkelfigurer och älv
kvarnar. Höörsn RAÄ nr 80. Foto: Stefan Wrang, renritning Annika 
Boklund.
Newly registered rock-carving with footmarks, circles and cup-marks.
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Fig 16. Nyregistrerad älvkvarnsförekomst i stenmuren till ödekyrkogår
den i Flackarp sn, RAÄ nr 3. Foto: Brita T ronde.
Newly registered cup-marks on the stone wall of a deserted churchyard.

Fig 17. Nyupptäckta älvkvarnar på 
skeppssättningen Ales stenar. Val- 
leberga sn RAÄ nr 20. Foto Brita 
Tronde.
Newly discovered cup-marks on the 
boat-shaped setting, Ales stenar.
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I samband med inventeringen av lösfynd ute på gårdarna noterades fynd av 
knytnävsstora, ofta tärningsliknande eller flata stenar med skålgropar på flera 
sidor. Dessa var oftast påträffade i sådana sammanhang och i kombination med 
sådana föremål att neolitiskt ursprung kan antas. Vidare kunde konstateras att 
bergartsyxor inte sällan var försedda med små skålgropar.

Skålgroparna i det aktuella området har inget enhetligt utseende. Storleken 
varierar från 2—3 cm i diameter upp till 20—25 cm, dock vanligen 4—5 cm. En 
typ av stora, ovala, nästan trågformade gropar finns på vissa lokaler, t ex Lilla 
Harrie, (fornlämning nr 2).

Denna typ av skålgrop kan lätt förväxlas med senare tiders s k makadam- 
slagningsgropar. I vissa fall kan groparna ifråga vara svårbedömda. Under 1985 
års säsong kom möjligen ett antal makadamslagningsgropar att registreras som 
älvkvarnar, på grund av bristande erfarenhet.

Järnålderns lämningar i slättbygd
Att genom okulärbesiktning lokalisera järnålderns lämningar i slättbygden är en 
svår eller i de flesta fall omöjlig uppgift, både vad gäller gravar och boplatser.

Endast ett fåtal j ärnåldersboplatser har registrerats genom terrängrekognos
cering och då daterats genom keramikfynd. I Löddeköpinge sn, intill vägen mot 
Löddesborg, finns t ex en boplats där fyndmaterialet utgörs av rikligt med skör
bränd sten och keramik av förromersk typ (fornlämning nr 32).

Ett par andra äldre järnåldersboplatser registrerades i Brunnby sn (fornläm
ning nr 204, 205), vilka senare undersöktes i samband med anläggandet av en 
golfbana. På en av dessa framkom en 15 m lång huskonstruktion. Överensstäm
melsen mellan de av inventeraren markerade ytorna och de faktiska boplatsytor
na var god (Löfgren 1987).

Ett unikum i sammanhanget utgör Skytts hage på Falsterbonäset där mindre 
undersökningar gett dateringar från äldre järnålder och högmedeltid (Ersgård 
1980). Tidigare ej upptäckta husgrunder registrerades vid inventeringen, vilka 
kan tillhöra den förhistoriska bebyggelsen. Husgrunderna, fem till antalet, är 
10-35 m långa och 7—12 m breda (Skanör sn, fornlämning nr 6 och 45).

Vad gäller gravarna i slättbygden finns numera så gott som inget kvar, synligt 
ovan mark. Detta beror dels på bortodlingen, dels på ett under järnålder tidvis 
rådande flatmarksgravskick.

De flesta nyregistreringarna i kategorin järnåldersgravar utgörs av flatmarks- 
gravar/gravfält, lokaliserade genom arkeologiska undersökningar, uppgifter om 
upplöjda gravar, fynd vid grustäkter etc. Att flatmarksgravskicket icke varit 
allenarådande kan dock konstateras genom ett fåtal bevarade gravfält av högka
raktär, t ex det kända i Maglarp vid Albäcksåns mynning (fornlämning nr 5).

Vissa indikationer på dolda eller borttagna gravar kan fås genom studier i de 
gamla lantmäteriakterna. Marknamn av typen ”Småhögsåkrar” verkar t ex peka
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Fig 18. Flygfoto över Skytts hage, Skanör sn RAÄ nr 6 och nr 45. Vallen 
med sin ingångsöppning syns tydligt i bildens nedre del. Ingången marke
rad med pil. Foto Kjell Edvinger.
Aerial photograph of Skytts hage. The ramparts and their entrance are 
clearly visible in the lower part of the picture. Entrance marked with an 
arrow.

på ett gravafält med små högar. Ett exempel är ”Småhögsåkrar” i Mellanvång, 
Hagestad, Löderups sn, omnämnda på 1731 års karta. Här är kvar en mindre 
överodlad hög (fornlämning nr 24) samt finns äldre uppgifter om ett flertal nu 
utplånade småhögar och stenringar. Vidare omtalas fynd av skelett och urnegra- 
var (fornlämning nr 26) (Lönnberg 1933).

Andra marknamn som kan peka på järnåldersgravfält är de med efterledet 
-”sten”. Som exempel kan nämnas "Sahlstens åkrar” på 1731 års karta över 
Hagestad, Löderups sn som ligger i anslutning till ett gravfält med vikingatida 
brandgravar, undersökt av Märta Strömberg (fornlämning nr 20). Inga lämning
ar syntes i ytan före undersökningen, men i samband med denna påträffades bl a 
en översandad omkullfallen "rest sten” samt en översandad skeppssättning av 
kullfallna ”resta stenar” (Strömberg 1962).
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Järnålderns lämningar i risbygd/skogsbygd
Innanför slätten, i ris- och skogsbygd, finns betydligt mer bevarat av gravmate
rialet. Vanligen rör det sig om s k varierade äldre järnåldersgravfält med högar, 
övertorvade stensättningar, stensättningar med stenfyllning, kvadratiska sten- 
sättningar, domarringar m m. Sammanlagt har knappt att tio-tal gravfält nyre
gistrerats vid revideringen.

I Billinge finns ett gravfält med ett par kvadratiska ofyllda stensättningar med 
kraftiga kantkedjor, en domarring samt ett par övertorvade stensättningar (forn- 
lämning nr 94). Vidare har i samma socken upptäckts en lokal med domarringar 
varav flera bestående av små klumpstenar. Dessa är i praktiken ett slags mellan
ting mellan runda ofyllda stensättningar med gles kantkedja och domarringar 
(fornlämning nr 74).

Ytterligare ett exempel, som kan nämnas, är ett gravfält i Stehags sn med 
runda övertorvade stensättningar, runda ofyllda sådana samt ett flertal stenfli
sor, som varit resta, men är nu omkullfallna och som i flera fall synes ha bildat 
skeppsättningar och domarringar (fornlämning nr 16).

Flertalet av de nyregistrerade järnåldersgravarna är emellertid ensamliggande 
eller ligger i små grupper. Vanligen utgörs de av stensättningar, runda eller 
kvadratiska, ofta med markerade kantkedjor. Vad gäller dateringarna torde 
merparten tillhöra äldre järnålder. Gravar/gravfält vilka utgörs av domarringar 
och skeppssättningar med resta stenar torde däremot kunna vara från en yngre 
period.

En annan fornlämningstyp som till en del torde höra till järnålder är de lokaler 
med fossil åkermark som registrerats. Vanligen består dessa av odlingsterrasser i 
anslutning till smala bandformiga åkerparceller som begränsas av vallar av jord 
och sten. I Hörby sn finns ett komplex av sådan gammal åkermark i bäckraviner
na och sluttningarna vid Råby (fornlämning nr 64, 76 och 77). Intill en av dessa 
ligger för övrigt en nyregistrerad kvadratisk stensättning och en rest sten (forn
lämning nr 75). Liknande vallar i Älvsborgs län har daterats till äldre järnålder 
(Widgren 1987).

Ett fåtal järnframställningsplatser av lågteknisk typ har registrerats inom om
rådet. I Hällestads sn t ex upptäcktes en överodlad sådan med fynd av slagg och 
ugnsrester (fornlämning nr 39). I samtliga fall ligger platserna i kanten av vatten
sjuk mark. Vid en systematisk inventering torde flera slaggvarp kunna lokalise
ras. Detta kräver dock stora arbetsinsatser med särskilt erfaren personal.

Medeltidens lämningar
Bytomter
Det gängse sättet att behandla medeltida bytomter i inventeringssammanhang 
har varit att registrera och R-markera endast helt övergivna sådana. I konsek-

144



vensens namn borde naturligtvis bytomterna behandlas på samma sätt som de 
medeltida städerna, vars kulturlager sedan lång tid tillbaka behandlats som 
fornlämning.

Den skånska kulturminnesvården har också i praktiken handlagt ärenden 
kring bytomter på ett sådant sätt. När fornminnesinventeringen startade i Mal
möhus län uttryckte man från skånskt håll ett önskemål om att samtliga byar och 
gårdar med medeltida belägg skulle registreras, oavsett om de var övergivna 
eller ej.

Under 1985 års säsong gjorde vi från RAÄ en genomgång av skifteskartor från 
1700- och början av 1800-talet, vilket tidigare nämnts. Den ungefärliga utsträck
ningen av bytomterna markerades på kartorna och en kortfattad beskrivning 
upprättades.

Genom det tidigare omtalade samarbetet med länsantikvarien befriades in- 
venteringsarbetet från denna uppgift de två sista åren. Malmöhus län är för 
övrigt det enda i landet, där en fullständig registrering av bytomter gjorts. Även 
om det stora flertalet byar fortfarande är bebyggda, framkom ett antal nu helt 
övergivna sådana, t ex Karatofta by i Svalövs sn (fornlämning nr 20).

Byar som övergivits redan före skifteskartornas upprättande har naturligtvis 
inte kunnat lokaliseras med samma noggrannhet. Med hjälp av marknamn och 
Arrhenius’ fosfatkarta har emellertid det sannolika, ungefärliga läget, markerats 
på fotokonceptkartorna. Som exempel kan nämnas Jonstorp i V Karaby sn, 
senast omnämnd i Landeboken 1569 (fornlämning nr 94). Andra exempel är 
Snärtinge och Lejestads byar i Skarhults sn (fornlämning nr 20 och 21).

Borgruiner
De medeltida borgruinerna, som ej registrerats av förstagångsinventeringen, 
ligger nästan uteslutande i åkermark och är helt överodlade. Platserna har vid 
revideringen lokaliserats utifrån det äldre kartmaterialet, lägesuppgifter i littera
turen samt ortsbefolkningens iakttagelser. Vid en besiktning på platsen kan 
sällan skönjas några lämningar eller göras några fynd.

Ett exempel finns i Sjörups sn, på gränsen till V Nöbbelöv, där man på en 
karta från 1749 har en rektangulär figur markerad med benämningen ”Borggår
den, oduglig till åker”. Uppgifter om en gård i den delen av socknen finns också i 
äldre källor och enligt ortsbefolkningen har bl a myntfynd gjorts på platsen. Inga 
särskilda iakttagelser kan emellertid göras vid en besiktning (fornlämning nr 4).

I grannsocknen Katslösa finns en liknande lokal alldeles intill kyrkan. Där 
syns visserligen en förhöjning med en hel del tegel i markytan, men utan äldre 
källor hade platsen varit omöjlig att antikvariskt bedöma. På en karta från 1749 
benämnes lämningen ”Katzholm, en oduglig backe” och 1817 ”Katzholm, ej 
delad fornlemning” (fornlämning nr 15). Ytterligare ett tiotal borgruiner har 
nyregistrerats framförallt i trakten kring Malmö och längs sydkusten.

Något annorlunda är ett exempel beläget i en annan del av arbetsområdet, 
nämligen i Bosarps sn, strax nordväst om Eslöv. Där finns traditionen om ett
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”slott” knutet till en särskild plats (fornlämning nr 11). På gårdarna intill iakt
togs i samband med inventeringen ett stort antal tuktade sandstenshällar av 
medeltida karaktär, nu använda till stenläggning, trappstenar m m.

Utan ytterligare belägg kan man givetvis inte säkert säga att man funnit 
platsen för en medeltida lämning, men uppgifterna är onekligen intressanta.

Övriga lämningar från historisk tid
En typ av fornlämning som man kanske kunde vänta sig vara fullständigt inven
terad sedan tidigare är ödekyrkogårdar och kyrkogrunder. Så var emellertid inte 
fallet i Skåne, där ett flertal nyregistreringar kunde göras. Av dessa var några 
överodlade, t ex Borsjö kyrkplats vid Marsvinsholms slott (Balkåkra sn, forn
lämning nr 2).

Vid Trollenäs slott finns ett slags parallellfall, där Näs gamla sockenkyrka 
finns kvar som slottskapell. Kyrkogården ligger där i parkmark (fornlämning nr 
26).

Ytterligare en rad lämningar vars ursprung är något oklara, men i många fall 
torde kunna härledas tillbaka till medeltid, finns medtagna i fornlämningsregist- 
ret.

På Falsterbohalvön har t ex ett tiotal lokaler med lämningar efter vad som 
förmodas vara fiskebodar antecknats. Dessa utgörs av i det närmaste ovala 
gropar, vilka ligger i rader intill varandra med längdriktningen i vinkel mot 
stranden. I samma område har också registrerats ett antal tångvallar som funge
rat som socken-, stads- och by gränser samt som gränser mellan in- och utägo- 
mark. Dessa har R-markerats i de fall man kan anta att de har ett medeltida 
ursprung.

Redan 1962 hävdades tångvallarna som fornlämningar, vilket dock ej upp
märksammades av förstagångsinventeringen senare under 60-talet.

En annan typav gränsvall, som finns ute på slätten, har också R-markerats i ett 
urval. Dessa består av jord och i de fall då de ligger i gamla härads-, socken- eller 
bygränser har de registrerats. Vallar av senare datering har antecknats på foto
kartan. Dessa gränsvallar eller s k pilevallar är akut hotade av det moderna 
jordbruk som bedrivs på slätten, vilket också uppmärksammats av kulturmin
nesvården och naturvårdsintressen i Skåne.

På Hallands Väderö och vid Kullens fyr finns s k tomtningar, av ortsbefolk
ningen stundom kallade ”stenstugor” vilka är ytterligare ett exempel på en 
lämning som sannolikt kan gå tillbaka till medeltid.

Fossil åkermark av skiftande former och säkert också av varierande ålder har 
registrerats bl a på Bjärehalvön och i ris/skogsbygden. Stora områden med 
åkerterrasser finns t ex i Dejarp, Hovs sn (fornlämning nr 246). Ett annat 
intressant exempel på fossil åkermark är Baldringe Oxhage, där röjda ytor 
begränsas av jord- och stenvallar (Baldringe sn, fornlämning nr 22).
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Fig 19. Flygfoto över ett område med fiskebodslämningar i form av 
gropar. Skanör sn RAÄ nr 15. Foto Kjell Edvinger.
Aerial photograph ofan area containing remains of fisherman’s cottages 
in the form of pits.

I Höörs sn finns ytterligare exempel med både terrasser och sten/jordvallar 
(fornlämning nr 84 och 172). Som vi tidigare nämnt kan denna typ av åkermark 
möjligen vara från förhistorisk tid.

Ett mycket selektivt urval av senare tiders lämningar har bedömts intressanta 
för kulturminnesvården och därför registrerats. Det rör sig då om unika och för 
området speciella lämningar, som t ex översilningsängarna i Öved (Öveds sn, 
fornlämning nr 71).

I fornlämningsregistret antecknas även objekt som på den tryckta kartan ger 
mer allmänna upplysningar angående förekomsten av gränsstenar, minnesste
nar, byggnadsminnen o dyl. Detta är alltså snarast att betrakta som en service till 
kartkonsumenten.
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Fig 20. Milstolpe från 1663, en av Skå
nes och Sveriges äldsta. Belägen vid St 
Västergatan i Ystad. Nyfynd 1987. 
Ystad RAÄ nr 61. Foto Brita Tronde. 
Milestone from 1663, one of the oldest in 
Skåne and Sweden. Situated on St Väs
tergatan in Ystad.

Fyndplatser och lösfynd
I samband med inventeringen har de flesta gårdar besökts för registrering av 
eventuella fornsakssamlingar och försök att fastställa fyndplatser. En heltäckan
de kontroll har inte varit möjlig att genomföra, även om så vore önskvärt. I 
talrika fall fanns inte markägarna hemma vid inventeringstillfället eller var av 
någon anledning ovilliga att visa sina fynd. Återbesök har bara i undantagsfall 
varit möjliga att göra på grund av tidsbrist.

Vidare har museisamlingar och fynd på hembygdsgårdar i viss utsträckning 
inventerats. Vad gäller de största museerna har man emellertid inte haft möjlig
het till en total enomgång. Lokalisering av fyndplatser utifrån inventariekatalo- 
gerna har också oftast gett magert resultat. I allmänhet finns endast bynamnet 
eller socknen angiven som fyndort.

Beträffande lösfyndens användbarhet för att lokalisera boplatser och gravar 
kan följande anföras: Mesolitiska kärn- och skivyxor är klart boplatsanknutna. 
Ett sådant samband är däremot inte så tydligt vad beträffar de slipade, neolitiska 
yxorna. Påfallande många av dessa uppges vara hittade i mossmarker och sän
kor, varför det ligger nära till hands att tolka dessa som offerfynd.
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Fig 21. Folkvandringstida guldhalsring från Kyhlsgården, Ö Hoby sock
en, RAÄ nr 35. Foto. Per Holmgren.
Migration Period golden neck collar from Kyhlsgården.

I några fall kan man av fyndkombinationerna ana att det rör sig om gravfynd. I 
Hörups sn t ex har flintdolkar hittats inom ett begränsat område (fornlämning nr 
13), liksom i Örsjö sn där man funnit en stridsyxa tillsammans med en hålslipad 
mejsel och en tunnbladig flintyxa, vilka bör komma från en stridsyxegrav (forn
lämning nr 19). Vad som nu sagts gäller hela föremål. Trasiga och fragmentaris
ka föremål har oftast klar boplatsanknytning.

Huvudparten av det lösfunna materialet ute på gårdarna är flintredskap från 
stenålder. Som särskilt intressanta kan nämnas de senpaleolitiska Brommespet- 
sar som tillvaratagits i Sövde sn, på en plats i närheten av Ellestadsjön (forn
lämning nr 32).

De bronsåldersföremål som registrerats utgörs vanligen av holkyxor, men 
även pålstavar, svärd, dolkar och småbronser förekommer. Speciellt kan näm
nas ett krumsvärd, som finns i Lilla Slågarps sn (fornlämning nr 42), (Jacobsson 
1985) samt ett gravfynd från Abbekås bestående av ett miniatyrsvärd och en nål 
från yngre bronsålder (Skivarps sn, fornlämning nr 32). Fyndet framkom i sam
band med en av Folke Hansens grävningar, men undgick arkeologerna och blev
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kvar i trakten. Noteras kan även ett par holkyxor i bergart. Den ena ingår i 
Ny torpssamlingen i Gylle sn (fornlämning nr 79).

Järnåldersfynden är ytterst fåtaliga. De består huvudsakligen av sländtrissor 
och pärlor. Bland fynden kan dock nämnas en bronsfibula från Borrby, sanno
likt ett gravfynd (fornlämning nr 55). Sist, men inte minst, framkom ett par 
praktfynd genom besöken på gårdarna, nämligen en vikingatida fingerring av 
guld i Tolånga sn (fornlämning nr 28) och en folkvandringstida guldhalsring från 
Östra Hoby sn (fornlämning nr 35). Den sistnämnda vägde drygt 8 hg. Fyndet 
hade funnits på gården under närmare 30 år och hade en fantastisk historik, 
vilket kom att bli mycket uppmärksammat i massmedia under sommaren 1987. 
Fyndet inlöstes av staten och förvaras på Statens historiska museum i Stock
holm.

Inventeringsenkät
För den lokala kulturminnesvården, liksom för den arkeologiska forskningen, är 
det av största vikt att förstå vad fornlämningsregistret står för, med brister och 
förtjänster. Registret kan aldrig bli fullständigt. Genom en rad omständigheter 
uppstår brister som egentligen bara inventeringsassistenterna och deras platsle
dare är medvetna om. Det känns angeläget att i stora drag redovisa dessa, 
förhoppningsvis till gagn för alla som kommer i kontakt med fornlämningsregist
ret i Malmöhus län.

Under vintern 1987/88, efter avslutade fältarbeten, sändes en enkät ut till 
samtliga assistenter/praktikanter som deltagit i inventeringen. Avsikten var att 
få deras bedömning om var, dvs i vilka socknar, de största bristerna finns. 
Inventeringen kan som sagt inte bli heltäckande och det bör betonas att orsaker
na till en eventuell bristfällig inventering kan vara flera. Tidstilldelningen är väl 
den mest avgörande, men t ex inventerarens egna förkunskaper och årstiden 
påverkar också resultatet.

Enkätsvaren visar dels en grupp områden/socknar som är bristfälligt invente
rade med avseende på boplatser i åkermark, dels en grupp socknar där andra 
kategorier fornlämningar har åsidosatts.

Följande socknar har genom en gemensam bedömning av assistent/praktikant 
och platsledare befunnits ha brister vad gäller boplatsinventering:

Helsingborgs kn; Fleninge sn 
Bjuvs kn: V Broby sn 
Svalövs kn: Halmstad
Eslövs kn: Reslöv och Eslöv samt östra delarna av Ö Strö sn 
Höörs kn: Västra delarna av Gudmundstorps sn 
Hörby kn: Lyby, Västerstads och Långaröds snr 
Lunds kn: Vallkärra, N Nöbbelövs och Dalby snr
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Lomma kn: Fjelie och Lomma snr
Staffanstorps kn: Flackarps, Uppåkra och Esarps snr
Burlövs kn: Burlövs sn
Malmö kn: Hyllie, Bunkeflo och Glostorps snr
Vellinge kn: Gässie, Hököpinge, Arrie, Eskilstorps, S Åkarps och
V Ingelstads snr
Svedala kn: Östra delen av Börringe sn 
Skurups kn: Skurups och Slimminge snr

Vad gäller bristerna ifråga om traditionella fornlämningar uppges att socknarna 
Källstorp, Ö Klagstorp, S Åby, Hemmesdynge, L Isie, Ö Torp, Äspö och L 
Beddinge i Trelleborg kn har luckor. Vad som då finns i åtanke är de överodlade 
högarna. Detta torde i viss mån gälla hela 1985 års område. Brister ifråga om 
högar finns enligt enkätsvar även i Öja, St Herrestad och St Köpinge i Ystad kn, 
vilket delvis kan förklaras av att stora ytor där har boplatsinventerats av Ystads- 
proj ektet vid Lunds universitet och därför ej behövt besökas av RAÄ.

Som platsledare kan man tillägga att skogstrakternas fornlämningar kan ha 
varit svåra att upptäcka för de av tradition boplatsorienterade skånska arkeolo
ger som inventerat området.

Personal
Per Holmgren, Sune Jönsson och Brita Tronde har fungerat som fältarbetsledare 
under alla tre säsongerna, med Sune Jönsson som länsansvarig. Vidare har 
Phyllis Anderson och Anna-Lena Olsson varit fältarbetsledare under kortare 
perioder 1986. Följande personer har deltagit som assistenter/praktikanter: Ohi
mo Andersson 1987, Thomas Andersson 1985-87, Eva Arvidsson 1986, Wi- 
viann Bondesson 1986-87, Lennart Carlie 1987, Bengt Elfström 1985 och 1987, 
Cathrine Einarsen 1985, Elisabeth Essen 1985-87, Eva Gustavsson 1986-87, 
Bertil Helgesson 1987, Magnus Holmqvist 1986, Lena Ideström 1985, Bosse 
Jönsson 1985, Karna Jönsson 1987, Nils Johansson 1986, Åke Johansson 1986, 
Kjell Linnér 1986, Olof Löthman 1985, Aina Mandahl 1986, Håkan Nilsson 
1985-87, Margareta Ohlsson 1985-87, Gunilla Roos 1985—87, Elisabeth Rude- 
beck 1985, Bengt-Åke Samuelsson 1985, Stefan Wrang 1986-87.

Den tid inventeringsassistenterna varit anställda per säsong har varierat mel
lan en och sju månader. Inventeringstakten har varit 1,3—1,35 km2 per anställ- 
ningsdag.
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Metod
Fältarbetena föregås av en arkivgenomgång, huvudsakligen AT A i Stockholm 
och för Skånes del även Lunds universitets historiska museums och Skånes 
hembygdsförbunds arkiv. Vidare är målsättningen den ått litteratur som berör 
området skall excerperas före fältarbetet, liksom äldre kartor av typ SGU-kartan 
och i detta fall Skånska rekognosceringskartan från 1810-talet, Arrhenius’ fos
fatkarta från 1930-talet etc.

Det insamlade materialet — excerpterna — i form av kopior, samlas sockenvis 
i pärmar, som sedan används av assistenterna vid inventeringen. I fornlämnings- 
registret, som upprättas sockenvis, antecknas inte bara existerande lämningar, 
utan även uppgifter om nu förstörda eller ej återfunna sådana. Uppgifterna kan 
komma från äldre litteratur, muntligen från ortsbefolkningen etc. Dessutom 
skall alla arkeologiska undersökningar registreras. Vad beträffar dessa hade 
inventeringen en diger uppgift i Skåne, där den arkeologiska aktiviteten varit 
intensiv under långa tider. Registret kan tyvärr inte sägas vara helt fullständigt, 
trots stora arbetsinsatser.

Fyndplatser och lösfynd antecknas i största möjliga mån. Målsättningen är att 
registret skall vara så fullständigt som möjligt med avseende på kulturhistoria, 
varför även sådant som inte direkt omfattas av fornminneslagen antecknas. Det 
kan t ex gälla platser med tradition.

Fornlämningsregistret förvaras och finns tillgängligt på RAÄ:s registerenhet i 
Stockholm. Kopior finns hos Länsantikvarien, UV Syd, Hembygdsförbundet, 
LUHM, samt på vissa kommunala museer.

Efter avslutad inventering är det av största vikt att registret ajourhålls. De 
aktiva arkeologerna i länet bör ta sitt ansvar för kulturminnesvården och alltid 
anmäla nyupptäckta fornlämningar samt utförda undersökningar till registret.

Det statistiska resultatet av inventeringen presenteras här kommunvis, men 
har även utarbetats sockenvis.

Återstående delar av Skåne, dvs huvudsakligen Kristianstads län kommer 
enligt Lantmäteriverkets nuvarande planer att revideras 1992—94.

Slutkommentar
Efter avslutad inventering måste poängteras att fornlämningsregistret inte på 
något sätt får betraktas som fullständigt, vilket för övrigt torde ha framgått. 
Boplatsinventeringen borde naturligtvis följas upp under ett par säsonger vilket 
tyvärr är praktiskt ogenomförbart genom nuvarande samarbetsrutiner med 
Lantmäteriverket. Vad gäller inventering i skogsmark ligger det i arbetets natur 
att alla fornlämningar ännu ej upptäckts.

Vidare måste ånyo understrykas vikten av att registret ajourhålls.
Slutligen vill vi framföra ett tack för gott samarbete till den regionala kultur-
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minnesvården och till den arkeologiska institutionen i Lund. Detta samarbete 
har i hög grad bidragit till att höja kvalitén på inventeringen.

Summary
The archaeological survey of Scania was carried out between the years 1985 and
1987. It covered almost the whole of the county of Malmöhus and minor parts of 
Kristianstad county. The major part of the area consists of rich arable land, 
where most ancient monuments are ploughed out or damaged in some other 
way. In order to facilitate field-walking, the survey season was divided up into 
two working periods, one in the spring and one in the autumn with a break 
during the summer months.

The field survey was preceded by a comprehensive study of literary and 
archive material, with the aim of acquiring information about sites which are 
now so fragmentary that identification without the help of early sources would 
be difficult.

The examination of early maps from the 18th and 19th centuries proved to be 
particularly helpful. Many of the sites which were among the most monumental 
at the time the maps were drawn, i.e. megalithic tombs and the large burial 
mounds of the Bronze Age, are marked on these maps. In the course of the 
revised field survey we were able to register c. 700 now ploughed out mounds. In 
addition, c. 3000 settlement sites were recorded, mainly on the evidence of flint 
flakes and artifacts recovered from fields.

The woodlands of inland Scania exhibit a different archaeological record, 
mainly because of better conditions for preservation. Here small, insignificant 
graves/cemeteries and fossil fields, etc. have also survived.
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1985,1986 och 1987 års 
arbetsområden inom 
M och L län.

Kommuner som omfat
tats av inventeringen i 
M och L län.

"ÅSTORP

KLIPPAN

'KRISTIANSTAD

Öresund

TOMEULLA

LVELLINGE X.

TRELLEBORG
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Resultat av den år 1987 reviderade fornminnesinventeringen 
inom M-län

1 11 111
b c d

IV V
b

VI VII
b

VIII
b

X B juvs kn 17/9 7/4 - 24/12 10/10 42/40 32/8 9/7 9/5 2/2 3/3 5/5
X Burlövs kn 10/7 - - 10/7 4/4 - - 2/2 3/3 3/3 - 1/1
X Eslövs kn 205/56 8/7 2/1 215/63 159/159 9/8 32/19 48/45 23/23 9/9 1/1 10/10

Helsingborgs kn 204/120 22/17 1/1 230/133 162/158 76/55 65/17 15/13 28/18 31/28 7/7 6/6
Höganäs kn 125/74 32/21 - 158/92 106/101 51/39 18/5 13/8 17/9 9/9 2/2 7/7
Höörs kn 101/64 3/3 1/1 116/73 101/101 2/1 86/21 77/66 17/17 31/31 16/16 14/14
Hörby kn 211/55 6/6 - 222/66 86/84 8/6 117/23 110/110 13/13 14/14 7/7 19/19

X Kävlinge kn 127/91 23/13 - 150/102 217/198 5/2 28/5 16/16 8/8 10/9 2/2 2/2
X Landskrona kn 189/120 17/15 - 206/133 257/257 12/12 6/6 4/4 13/13 17/17 - -

X Lomma kn 27/21 3/3 - 30/24 53/53 1/1 - 6/6 8/4 7/7 - 1/1
X Lunds kn 154/67 19/6 2/1 175/73 243/240 7/4 286/31 58/58 13/13 49/49 2/2 20/19
X Malmö kn 56/48 5/5 - 61/50 84/83 - 1/1 26/26 3/3 18/18 2/2 5/5
X Sjöbo kn 23/13 - - 27/17 47/47 7/7 13/11 90/90 15/15 5/5 4/4 14/14
X Skurups kn 81/75 8/8 - 89/83 82/81 8/6 16/14 64/63 6/6 9/9 1/1 3/3
X Staffanstorps kn 20/19 2/2 - 22/21 70/68 1/1 8/2 28/28 3/3 10/10 - 1/1
X Svalövs kn 78/49 4/4 - 84/55 238/237 6/6 39/11 15/15 26/25 22/22 2/2 11/11
X Svedala kn 16/15 2/2 1/1 19/18 96/95 12/10 5/5 28/27 2/2 16/16 3/3 7/7
X Trelleborgs kn 237/114 23/15 - 260/121 283/281 8/8 45/45 35/35 16/16 17/17 3/3 9/9
X Vellinge kn 40/28 2/2 5/2 47/31 87/87 11/10 341/26 13/13 6/6 2/2 6/1 4/4

Ystads kn

Jnder nedan anvisade 
Gäller mindre delar av 

Illd
lörby 5/5
löör 12/6
-löganäs 1/1
telsingborg 3/3 
Sjöbo 3/3
Svalöv 2/2
Ystad 14/10

40/30

187/158

columner ir 
berörda sot 
Vb VI

1/ 
5/ 
1/

1/1
3/
3/
3/

1/1 16/

16/12

går E:4 19'

b IX
5/1 
8/3 
1/1 
4/4 
4/4
212 

14/10

6 38/25

1 
i

217/177 329/308 7/6 16/5 70/68 12/11 17/17 13/13

Summa 2108/
1203

202/145 12/7 2362/
1351

2714/
2652

273/222 1154/
255

727/700 241/213 298/294 61/56 152/151
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IX X XI XII
a b c a b c

126/62 186 13/8 11 85 21 165 786
19/15 58 6/5 4 67 26 32 123

486/317 777 57/21 158 277 94 683 727
576/38 1046 117/82 113 97 274 772 282
363/250 582 118/63 40 100 178 404 267
399/280 546 35/28 81 251 103 443 430
556/317 690 173/44 49 28 160 530 331
424/330 653 82/64 68 83 141 512 363
498/415 693 62/43 144 232 126 567 450

98/86 175 22/8 8 36 38 157 361
782/419 1066 133/57 42 32 255 811 318
175/161 670 52/46 9 17 148 27 18
199/174 627 17/10 10 59 148 479 324
265/249 564 58/52 31 53 124 440 324
132/117 299 17/17 5 29 47 247 526
408/346 816 35/21 49 140 101 715 708
162/156 579 24/19 - 5 -21 123 456 371
647/504 1350 206/99 44 21 386 964 250
505/170 462 37/34 10 27 138 324 235
651/567 1254 99/86 104 105 313 941 301

2471/
4973

13093 1363/
807

999 73 2944 10149 345

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XII: = X i förstagångsinventeringen; a = sum
ma, b = avvikelse i antal, c = avvikelse i %.
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Fornminnesinventeringen 1987 
i Hallands län

av Kjell Edvinger

Revideringen i Halland hade 1987 nått upp till den mellersta delen av landska
pet. Området omfattade 82 kartblad med en totalareal av 2 050 km2. För den 
södra delen ansvarade amanuens Anna-Lena Olsson, för den mellersta delen 
antikvarie Lars Z Larsson och för den norra delen Ronnie Jensen och Kjell 
Edvinger.

Boplatser
Erfarenheten från de två tidigare åren i Hallands södra del, gjorde att förvänt
ningarna på fynd av flintförande boplatser var höga. Detta visade sig vara riktigt 
även för 1987. Den största nyfyndskategorin blev just flintförande boplatser (se 
tabellen, kolumn IV). Boplatsfynden var inte jämt spridda över hela området 
utan som framgår av kolumn IV finns en koncentration utmed kusten från 
Slöinge i söder till Träslöv och Grimeton i norr, där Morup-Tvååkersområdet 
framstår som mycket boplatsintensivt. De flesta boplatser kan tidsättas till sten
ålder, men även brons- och järnålderboplatser finns. På ett flertal ställen kan 
man finna t ex keramik från både sten- och bronsålder på samma plats, dvs de 
överlagrar varandra.

Fossila åkrar
Ytterligare en relativt stor ny typ av lokal är fossil åkermark, som främst finns i 
de östra delarna av området, men även i brytzonen mellan slättbygd och skogs
bygd. Som exempel på dessa kan Yered och Årnakulla i Krogsereds socken, Ivås 
i Torups socken, Guttared i Sibbarps socken och området ca 500 meter söder om 
Drängsereds kyrka, nämnas.

De flesta områden med fossil åkermark i Halland består av åkerytor begränsa
de av främst vallar och terrasser eller bådadera. Åkrarnas topografiska belägen
het avgör ofta vilken typ av lämningar vi ser idag. I sluttande terräng bildas lätt 
terrasser och på mer plan mark hittas mera ofta vallar.
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Fornborgar
Till nyfynden inom årets arbetsområde bör fornborgen på gränsen mellan Asige 
och Årstad nämnas. Den ligger på Kungsbjär och var omnämnd i äldre anteck
ningar som ett ställe dit man tog sig i orostider. Själva fornborgen ligger på ett 
bergskrön som åt söder stupar brant mot dalgången mellan Slöinge och Asige. 
Åt öst-nordöst-norr-nordväst-väst, där berget inte är så brant, hittades en vall. 
Denna var på vissa ställen relativt otydlig, men på andra mycket tydlig. Man får 
tänka sig vallen som ett fundament för någon form av t ex palisad eller annan 
överbyggnad. Det strategiska läget är mycket bra både för försvar och observa
tion.

Gravar
Förstagångsinventeringens redovisning av gravar var i stort sett mycket bra, men 
i vissa delar av arbetsområdet märktes tydligt att man haft ont om tid. I dessa 
områden hittades nu en del enstaka gravar, många med kantvall och mitt
hög/mittstensättning, samt gravfält. Några exempel på sådana områden är Gis
selstad och Bertilsgärde i Ljungby socken och Sörby i Vesige socken.

Två gravanläggningar skall redovisas separat och det är de magnifika treud
darna mellan Nyhem och Nyhagasjön i Asige socken. De har en sida på 30-35 m 
och är 0,5-0,8 m höga och är därmed två av de största treuddarna i Sverige.

Stensättningar med kantvall och någon form av mittkonstruktion, mitthög 
eller mittstensättning, har blivit vanligare ju längre norrut i Halland vi kommit. I 
årets område fanns dessa typer på alla arbetsområden och utgjorde tillsammans 
med bl a stenfyllda stensättningar och rösen en betydande del av de gravar som 
nyregistrerades. Ibland får stensättningarna med kantvall extrema former. Som 
exempel kan nämnas Randens hög söder om Varberg. Denna var tidigare regis
trerad som en skadad hög, men är i själva verket en stensättning med kantvall 
och mitthög, där konstruktionsdetaljerna vall och mitthög dominerar an
läggningen. Kantvallen är ca 3—4 m bred och 2-2,5 m hög och mitthögen är ca 
7—8 m i diameter och 2—2,5 m hög. Hela stensättningen är ca 25 m i diameter.

Som avslutning kan sägas att revideringen i Halland hittills följt ett ganska 
jämnt mönster där de förväntade boplatserna påträffades och där förstagångsin
venteringens gravregistrering i stort sett är bra. Huvuddelen av nyfynden utgörs 
av s k funktionella fornlämningar, dvs de ovan nämnda boplatserna, fossil åker
mark, lågtekniska järnframställningsplatser, övergivna gårds- och bytomter 
m m. Ytterligare en säsong återstår av hallandsrevideringen och därefter får vi 
se om detta mönster står sig även då.
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Summary
Up to now the revision of the province of Halland has followed rather a regular 
pattern, where expected settlement sites have been found and where, on the 
whole the grave registration of the first inventory is satisfactory. The main part 
of the new finds are so-called functional remains, that is the above mentioned 
settlement sites, fossil arable land, sites of bloomery iron production, abandoned 
farms and villages etc. The Halland revision will go on for one more season and 
after that we shall see if this pattern remains even then.
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Resultat av den år 1987 reviderade fornminnesinventeringen 
inom N-län

I II III IV V VI VII VIII

a b c d a b a b a b

X Abild 29/18 2/1 - 31/19 1/1 1/1 66/3 3/3 17/17

X Alfshög 50/34 6/6 ' 56/40 3/3 - - - 3/3 - - -

X Asige 95/50 - 1/1 96/51 15/15 - 3/3 - 1/1 - - 1/1

X Askome 23/13 1/1 - 24/14 - 3/3 1/1 - 1/1 - - -

X Breared 1/1 1/1 - 2/2 1/1 - 9/9 - 1/1 - - 4/4

X Dagås 4/3 3/2 - 7/5 2/2 - 2/2 - 1/1 - 1/1 1/1

X Drängsered 22/15 - 1/1 23/15 5/5 1/1 66/11 3/3 35/25 1/1 2/2 19/19

Eftra 50/25 19/10 - 69/33 3/3 2/2 7/5 1/1 3/3 - - 3/3

Enslöv 2/2 5/2 2/2 9/6 1/1 - 1/1 - - - - 8/8
X Falkenberg 12/5 - - 12/5 1/1 3/2 - 1/1 5/5 7/5 - 1/1

Femsjö - - - 0/0 - - - - - - - 2/2

Fjärsås 1/1 - - 1/1 9/9 - 4/1 - 1/1 - - 1/1

Färgaryd 1/1 - - 1/1 - - - - - - - 4/4

Förlanda 6/3 - - 6/3 - - 1/1 - - 1/1 - 1/1

Gelinge 70/40 - - 70/40 3/3 - 6/3 - 5/5 2/2 1/1 8/8
X Grimeton 277/58 2/2 1/1 280/61 24/24 1/1 3/1 - 1/1 10/10 3/3 5/5

Gunnarp 30/26 1/1 1/1 32/28 1/1 1/1 49/11 - 8/8 - 1/1 2/2

Gunnarsjö - - - 0/0 - - - 1/1 - - - 1/1

Gällared 32/15 - - 32/15 - - 3/3 - 4/4 1/1 - 3/3
Gödestad 18/14 1/1 1/1 20/16 3/3 2/1 1/1 - - - - -

Holm - - - 0/0 - - - - - - - -

X Hunnestad 41/15 2/2 - 43/17 12/12 - - - - 1/1 - -

Kinnared 7/4 - - 7/4 3/3 - 1/1 - 3/3 - - 7/7

X Krogsered 4/3 - - 4/3 - 5/5 272/17 1/1 7/7 1/1 - 3/3
Kungssäter 1/1 - - 1/1 - - - - - - - -

Kvibille 4/3 - - 4/3 3/3 - - - - - - 3/3
X Köinge 41/20 - - 41/20 6/6 - 27/3 - 1/1 3/3 - 4/4

Lindberg 8/5 - - 8/5 3/3 - 1/1 - - - - -

X Ljungby 180/89 2/2 - 182/91 16/16 - - - 9/9 1/1 1/1 3/3
Långaryd - - - 0/0 - - - 1/1 - - - 3/3

X Morup 10/8 - - 10/8 79/79 - 13/2 2/2 8/6 2/1 - 4/4

X Okome 64/39 12/8 - 76/47 5/5 - 4/4 - 5/5 1/1 - 7/7

Rolfstorp 25/12 - - 25/12 2/2 - 4/2 - 3/3 1/1 - 1/1

Rävinge 5/4 10/8 - 15/12 - - - - - - - 3/3

X Sibbarp 120/66 1/1 - 121/66 3/3 1/1 141/18 6/6 7/7 - - 2/2
X Skrea 86/61 14/9 - 100/70 35/34 - - - 1/1 1/1 - 2/2

X Slättåkra m.

Oskarström

47/20 47/20 7/7 13/2 14/12 5/5 1/1 2/2

X Slöinge 68/33 2/2 - 70/35 18/18 - 5/2 - 2/2 2/1 - -

X Spannarp 32/21 2/2 - 34/23 9/9 - - - 2/2 - - 2/2
X Stafsinge 26/13 1/1 - 27/14 17/17 1/1 23/2 1/1 5/5 - - 1/1

Steninge - - - 0/0 - - - - - - - 1/1

Svartrå 34/14 - - 34/14 4/4 - - - - - - 1/1

Torup 72/23 13/12 - 86/35 20/20 2/2 177/23 - 11/11 1/1 - 15/15

X Träslöv 134/42 3/1 2/2 139/43 25/25 2/1 16/2 - 2/2 - - 1/1

X Tvååker 38/25 2/2 - 40/26 58/58 - - - 9/9 - - 1/1

Ullared 2/2 1/1 - 3/3 - - - - 1/1 - - 1/1

Varberg stad 50/35 3/3 - 53/37 3/3 3/3 1/1 - 2/2 5/5 - 2/2
Veddige - - - 0/0 - - - - - - - -

X Vessige 221/104 14/12 - 235/114 12/12 1/1 52/5 - 4/4 8/8 1/1 5/5

X Vinberg 60/30 1/1 - 61/31 8/7 1/1 2/2 - 1/1 3/3 - -

X Årstad 197/82 5/5 1/1 203/85 16/16 - 1/1 - 4/4 - - 4/4

Älvsered - - - 0/0 - - - - - - - -
Älvsåker 0/0

Summa 2301/

1098
129/99 10/10 2440/

1198
436/434 30/27 975/144 17/17 173/159 57/53 11/11 159/159

___________ 1
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IX X XI XII

a b c a b c

102/27 86 16/12 15 94 22 64 291

62/46 83 38/28 18 47 53 30 57

115/70 103 68/36 28 41 41 62 151

29/19 42 21/11 3 14 16 26 163

13/13 30 3/3 - 1 -33 11 19 173

12/10 31 7/5 0 0 10 21 210

133/58 131 12/9 11 92 31 100 323

85/47 98 64/35 5 8 42 56 133

11/8 52 8/6 1 13 12 40 333

22/12 37 7/5 5 71 15 22 147

0/0 2 0/0 0 0 2

15/11 43 1/1 0 0 1 42

1/1 7 1/1 0 0 2 5 250

7/7 23 5/2 1 20 13 10 77

84/51 82 103/38 -33 -32 54 24 45

309/88 157 317/64 -37 -12 96 61 64

91/49 81 22/20 10 45 33 48 145

1/1 6 0/0 0 0 1 5

39/22 59 31/12 1 3 40 19 48

26/21 43 20/15 0 0 18 25 139

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

55/29 39 38/15 5 13 19 20 105

14/11 37 7/4 0 0 6 31 517

289/32 61 4/3 0 0 27 34 126

1/1 3 0/0 1 0 3

7/6 10 3/3 1 33 3 7 233

75/30 58 37/18 4 11 44 14 32

12/9 14 8/5 0 0 6 8 133

207/115 184 157/78 25 16 101 83 82

1/1 14 0/0 1 4 10 250

112/95 169 8/6 2 25 61 108 177

90/61 126 63/33 13 21 50 76 152

34/19 59 35/14 - 5 -14 23 36 157

15/12 20 13/10 2 15 11 9 82

279/98 171 119/57 2 2 87 84 97

136/102 182 77/55 23 30 71 111 156

81/40 84 32/16 15 47 31 53 171

95/57 107 44/17 26 59 28 79 282

45/34 92 31/21 3 10 67 25 37

74/40 114 28/14 - 1 - 4 45 69 153

o/o 3 0/0 0 0 0 3

38/18 69 32/13 2 6 31 38 123
296/91

208 89/22 - 3 - 3 67 141 210

184/72 127 161/37 -22 -14 56 71 127

107/93 166 47/31 - 7 -15 71 95 134

4/4 13 3/3 0 0 6 7 117

62/46 92 45/33 8 18 58 34 59

0/0 0 0/0 0 0 0 0 0
304/134

203 151/83 84 56 133 70 53
73/44

121 61/29 0 0 89 32 36
224/104

151 187/85 16 9 87 64 74

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

o/o 0 0/0 0 0 0 0 0

4071/
3893 2224/ 216 96 1795 2098 167

1959 1008

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X: Totalt antal antecknade lokaler.

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

XII: = X i förstagångsinventeringen; a = sum
ma, b = avvikelse i antal, c = avvikelse i %.
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Fornminnesinventeringen 1987 
i Älvsborgs län

av Phyllis Anderson

Revideringen i Kinnaområdet genomfördes under 1987 av sex fornminnesinven- 
tare och omfattade ett 1 050 kvadratkilometer stort område fördelat på 42 eko
nomiska kartblad. Inventeringen omfattade sju hela socknar: Berghem, Hajom, 
Skene kpg, Surteby-Kattunga, Torestorp, Örby och Öxnevalla samt större delar 
av ytterligare två socknar, Fotskäl och Öxabäck. Mindre delar av ytterligare 13 
socknar reviderades: Fritsla, Holsljunga, Horred, Hyssna, Istorp, Kinna, Mjö- 
bäck, Redslared, Roasjö, Skephult, Sätilä, Tostared och Älekulla.

Topografin
Området är en utpräglad skogsbygd rik på så väl mossmarker som på större och 
mindre insjöar och vattendrag. Revideringsområdet är delat i två olikstora delar 
av en större vattenled som löper från sydväst mot nordöst igenom området. Den 
breda och bördiga dalgången med tillhörande mindre dalgångar genom vilken 
Viskan rinner med sina biflöden Surtan i nordväst och Lillån i sydöst uppvisar en 
bördig och välmående odlingbygd. I revideringsområdets nordvästra del finns 
ytterligare två dalgångar. Storåns dalgång ansluter till områdets största insjö, 
Lyngnern och fortsätter mot nordnordöst. Den andra dalgången som är mindre 
och på vissa ställen mycket smal förbinder Sätilas centralbygd med Hyssna 
socken mot nordöst.

Men även öster om och topografiskt något vid sidan av Viskans dalgång finns 
koncentrerade odlingsbygder som tillsammans med de tidigare nämnda dalgång
arna bildar ett nätverk av sammanhängande odlingsmarker som är känneteck
nande för en central bygd. Hela området är kuperat med på flera ställen kraftiga 
branter t ex vid Lygnerns nordvästra och sydöstra stränder, västra sidan av 
Viskans dalgång mellan Horred och Fotskäl och på flera ställen utmed Östra 
Öresjön och vid Hyltenäs. Mossar förekommer rikligt inom hela området men är 
förhållandevis små och bildar ingenstans stora sammanhängande sanka ytor som 
i skogarna i andra delar av södra Västergötland. Förutom Lygnern och Östra 
Öresjön finns ytterligare två sjöar av betydande storlek inom områdets mellersta 
och södra delar, Västra Öresjön och Tolken.
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Fornlämningar i terrängen
En stor del av de registrerade fornlämningarna i Kinnaområdet utgöres av 
förhistoriska gravar — rösen, röseliknande stensättningar, domarringar och resta 
stenar samt ett mindre antal hällkistor och högar. Gravarna ligger i nära sam
band med områdets dalgångar och huvudvägar som leder genom dagens odlings
bygd. De återfinns på mindre, kringodlade impediment och på uppskjutande 
berg i dagen i den brukade åkern.

Andra karaktäristiska terränglägen för gravar är på avsatser i den kuperade 
skogsmarken intill och vid sidan av dalgångarna och endast undantagsvis ligger 
gravarna högst upp på bergskrön. Generellt i området, nordväst och söder om 
Lygnern, liksom i revideringsområdets större skogs- och myrmarker omkring 
Älekullas, Mjöbäcks, Öxabäcks och Skephults socknar är gravarna fåtaliga, 
relativt små och spridda. Stora koncentrationer av flera olika gravtyper finns 
framförallt inom centrala delar av Örby, Skene, Berghems och Öxnevalla sock
nar.

Odlingsrösen
Ett flertal områden med odlingsrösen ligger utspridda i revideringsområdets 
östra del. Områden med både odlingsrösen och gravar är fåtaliga i Kinnaområ
det. En lokal med flera större gravrösen och ett större antal odlingsrösen finns 
dock i södra delen av Berghems socken omkring Hällegatan.

Fossil åkermark finns endast på ett fåtal platser. En lokal med terrassformade 
åkrar, ett mindre antal odlingsrösen och en skålgropsförekomst ligger intill och 
sydväst om vägen mot Örestens flygplats öster om Öresten. En lokal med långa, 
rektangulära bandformade odlingsytor med stora odlingsrösen samt större 
flacka odlingsytor omringade av en låg mossbeväxt vall finns i Tostareds socken 
nära Kulla. Ytterligare en lokal med bandformade och vallomgivna ytor samt 
mycket stora förhistoriska gravar, upp till ca 20 m i diameter, ligger i Öxnevalla 
socken längs med vägen nordöst om kyrkan.

Skålgropar
Utöver ett tiotal mindre lokaler med skålgropar hittades en ovanligt stor före
komst. Fyndet består av mer än 250 skålgropar på ovansidan av ett ca 3 m stort 
flyttblock på ett kringodlat impediment i åkern söder om Öresten.

Boplatser och fynd
Ca 200 boplatser nyregistrerades vid revideringen 1987. Särskilt stora koncentra
tioner ligger i Sätilä sn i Storåns dalgång och längs med Viskans dalgång framfö
rallt i Skene kpg, Surtebys, Elorreds och Istorps socknar. Flinta av olika kvalité,
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både bearbetad och obearbetad, fanns i rikliga mängder på boplatsytorna liksom 
bitar av bränd flinta och artefakter av olika slag - bl a enstaka yxor, flera typer 
av pilspetsar och skrapor samt spån och spånkärnor av olika storlek och utform
ning.

Två mera sällsynta fynd gjordes i samband med boplatsrekognosceringen. I 
Horreds socken hittades ett ca 0,5 cm tjockt och 7 cm långt rektangulärt skiffer
hänge med borrat hål i ena änden. Det andra fyndet utgörs av en halv lårbensfor
mad slipsten som hittades invid Häggåns sydvästra strand i Kinna socken. Ytter
ligare ca 100 fyndplatser och uppgifter om boplatser har registrerats vid revide
ringen.

Lågteknisk järnframställning
Enstaka områden med kolningsgropar och slaggförekomster från platser för 
lågteknisk järnframställning registrerades i områdena omkring Öxabäcks och 
Älekulla socknar.

Historiska lämningar
Lämningar från medeltiden och historisk tid finns i talrika exempel i hela områ
det. Till de mera välkända är borganläggningarna Kindaborg och Öresten som 
ligger på strategiska platser utmed Häggåns och Viskans stränder. Ett flertal 
milstolpar i området, och även ett mindre antal väghållningsstenar som står på 
ursprunglig plats finns kvar utmed mindre, äldre vägsträckningar. Ett antal 
välbevarade stenvalvbroar med flera valv finns också. Två vackra broar ligger i 
en äldre bevarad vägbank söder om Hyltenäs mot Torestorp. Äldre anteckning
ar över platser för gränsmärken utmed den gamla riksgränsen mellan Sverige 
och Danmark finns och har också registrerats vid revideringen.

I och med revideringsinventeringen 1987 har västgötadelen av Älvsborgs län 
ominventeras i sin helhet. Arbetet ersätter RAÄ:s äldre inventering från 
1950—60-talet. Revideringen påbörjades redan 1982 i landskapets nordvästra 
del och arbetet fortskred årligen med en topografisk förskjutning mot öster och 
söder fram till 1987 då landskapets sydligaste område inventerades.

Summary
A great deal of the registered ancient monuments in the Kinna area are prehisto
ric graves. Several areas with clearance cairns are spread in the eastern part of 
the revision area and about 200 settlement sites, not known before, have been 
registered. Several examples of remains from the Middle Ages and historical 
times are to be found in the whole area. The castles of Kindaborg and Öresten 
are two of the best known constructions.
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' V. -1 .. i

På en holme i sjön Tolken i Äspereds sn, Västergötland, ligger ruinen av 
Per Brahe den aldres fädernegods Sundholmen, uppfört på 1540-talet 
och ödelagt i brand 1706. Bilden ingår i en flygdokumentation som utförs 
för Älvsborgs läns museum. Foto Jan Norrman, juni 1987.
The ruin of Per Brahe the Elders cancestral manor, Sundholmen, is 
situated on an island in Lake Tolken, Västergötland. It was built in the 
1540s and destroyed in afire in 1706.
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Resultat av den år 1987 reviderade fornminnesinventeringen 
inom P-län

I II III
b d

IV V
b

VI VII
b

VIII
b

X Berghem 32/15 3/2 _ 35/17 4/4 - 15/6 - 8/8 - - 5/5
X Bolstad 43/44 8/4 171 52/39 1/1 5/3 2/2 - 4/4 2/2 - 1/1
X Brålanda 43/7 5/5 - 48/12 1/1 1/1 6/5 - 3/3 1/1 - 8/8

Dalskog 4/4 - - 4/4 - - 212 - 212 - 2/2 1/1
X Erikstad 14/9 - - 14/9 3/3 212 6/6 - 3/3 - - 2/2
X Fotskäl 19/11 1/1 - 20/12 4/4 3/3 272/9 - 1/1 - 1/1 17/17

Fritsla - - - 0/0 3/3 - - - - - - 14/14
Frändefors 159/68 5/3 1/1 165/72 63/63 - 9/9 - 9/9 1/1 2/2 31/31
Färgelanda 178/59 2/2 5/3 185/64 5/4 1/1 105/5 1/1 5/5 4/4 2/2 1/1

X Gestad 96/26 - - 96/26 5/5 9/3 4/4 1/1 6/6 3/2 2/2 33/33
X Grinstad 84/11 - - 84/11 - 1/1 1/1 - 4/4 - - 212

Gunnarsnäs 21/9 - - 21/9 - 1/1 5/5 1/1 2/2 12/11 2/2 212

X Hajom 16/7 - - 16/7 6/6 - 4/3 - 12/9 212 1/1 40/40
Holm 204/53 11/10 8/4 223/66 2/2 10/10 6/6 1/1 11/11 1/1 - -
Holsljunga - - - 0/0 - - - - - - - 9/9

Horred 9/7 - - 9/7 13/13 - 2/2 - 5/5 2/2 1/1 6/6
Hyssna 5/1 - - 5/1 14/14 1/1 7/6 - 10/9 1/1 2/2 5/5
Högsäter 271/71 32/26 1/1 304/97 4/4 1/1 10/9 - 10/9 1/1 2/2 8/8
Istorp 10/5 - - 10/5 18/18 - 1/1 - - - - 212

Järbo 44/18 2/1 - 46/19 - - 4/4 - 1/1 3/3 - 4/4
X Järn 16/3 1/1 - 17/4 - 2/2 2/2 - 1/1 1/1 - 212

Kinna 12/9 1/1 - 13/10 6/6 1/1 2/2 - - - 1/1 14/14

Lerdal 10/4 1/1 - 11/5 1/1 - - - - - - -
Mjöbäck 3/2 - - 3/2 - - 2/2 - 2/2 1/1 - -
Redslared - - - 0/0 - 5/5 - - - - - 13/13
Roasjö - - - 0/0 - - - - - - - -
Kalv - - - 0/0 - - - - - - - -
Rännelanda 78/34 1/1 - 79/35 - - - - 1/1 2/2 - 19/19

Råggärd 3/3 - - 3/3 - 1/1 - - 1/1 - - -

X Skene kpg. 41/19 3/3 - 44/22 18/18 1/1 26/3 1/1 5/5 - 1/1 6/6
Skephult 33/8 - - 33/8 1/1 - 66/7 - 7/7 - - 30/30

X Sundals Ryr 90/40 4/3 2/2 96/45 7/7 2/2 6/6 - 13/12 - 1/1 14/14

X Surteby Kattunga 38/24 1/1 - 39/25 9/9 1/1 14/4 - 1/1 1/1 1/1 13/13

Sätilä 8/7 - - 8/7 46/45 - 4/4 1/1 7/7 - 1/1 6/6
X Torestorp 19/11 1/1 - 20/12 9/9 1/1 16/8 1/1 8/5 - 1/1 66/66

Torp 30/11 - - 30/11 10/10 - 1/1 - 2/2 - - 1/1
Tostared 1/1 - - 1/1 212 1/1 16/2 - - 1/1 1/1 11/11
Älekulla - - - 0/0 1/1 - 103/4 3/3 - - 1/1 47/47
Öde borg 216/29 12/7 1/1 229/37 16/16 2/2 4/4 - - 3/3 - 8/8

X Ör 41/27 14/7 3/3 58/37 3/3 1/1 7/7 - 10/10 1/1 - 4/4

X Örby 97/46 1/1 - 98/48 3/3 474 119/14 - 7/7 3/1 - 120/120

X Öxabäck 5/4 - - 5/4 3/3 - 3/3 3/3 1/1 - 2/2 79/79

X Öxnevalla 64/30 5/4 69/34 12/12 1/1 21/6 2/2 212

Summa 2057/
727

114/85 22/16 2293/
827

293/291 58/50 873/164 13/13 162/153 46/42 29/29 646/646
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IX X XI XII
a b c a b c

62/35 96 23/10 12 52 43 53 123
64/49 86 35/24 17 49 44 42 95

59/22 166 35/6 13 37 73 93 127

8/8 18 m 3 300 7 11 157
28/23 56 14/9 0 0 19 37 195

300/28 125 15/11 5 33 76 49 64

3/3 23 0/0 0 0 6 17 383
246/153 556 153/51 12 8 118 438 371
302/80 140 133/46 52 39 64 76 119
121/45 199 129/20 -33 -26 42 159 374
90/17 41 90/10 - 6 - 7 32 9 28
30/17 50 43/10 -22 -51 40 10 25
38/25 114 18/6 - 2 -11 35 79 226

253/96 124 198/33 25 13 55 69 125
0/0 10 0/0 0 0 1 9 900

29/27 54 5/5 4 80 25 29 116
37/31 181 0/0 5 57 124 218

329/120 321 170/40 134 79 58 263 453
29/24 69 4/4 6 150 20 49 245
51/24 56 26/11 20 77 26 24 92
22/9 22 15/4 2 13 9 13 144
22/19 58 10/8 3 30 29 29 100
12/6 9 0/0 11 0 9
7/6 19 3/2 0 0 9 10 111
5/5 19 0/0 0 0 1 18 1800
0/0 0 0/0 0 0 0 0 0
0/0 0 0/0 0 0 0 0 0

80/36 85 50/25 29 58 28 57 204
5/5 12 1/1 2 200 3 9 300

95/50 80 45/13 - 1 - 2 40 40 100
107/23 66 36/9 - 3 - 8 18 48 267
124/72 175 75/28 21 28 55 120 218
64/40 111 13/10 26 200 45 66 147
66/57 251 3/3 5 167 30 221 737
55/36 182 12/10 8 67 62 120 194
43/24 33 20/10 10 50 11 22 200
20/6 42 0/0 1 15 27 180

107/8 72 0/0 0 0 13 59 454
251/56 124 149/19 80 54 31 93 300
79/57 141 58/27 0 0 46 95 207

231/75 260 63/31 35 56 69 191 277
15/14 122 2/2 3 150 23 99 430

103/51 82 36/20 33 92 36 46 128

3592/
1482

4450 1683/
519

510 30 1414 2178 154

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XII: = X i förstagångsinventeringen; a = sum
ma, b = avvikelse i antal, c = avvikelse i %.
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Fommiimesinventeringen 1987 
i Värmlands län

av Gert Magnusson och Leif Gren

Den reviderade fornminnesinventeringen i Värmlands län påbörjades 1987 och 
beräknas pågå till 1994. Den inventerade arealen uppgick 1987 till ca 1 515 km2, 
vattenareal oräknad. Området utgjordes av topografiskt och bebyggelsehisto- 
riskt mycket skilda markslag. Från storskogar och bergslag i norr till en låglänt 
vänerkustbygd i söder.

Stenåldersboplatser
Inventeringen efter stenåldersboplatser koncentrerades till två skilda miljöty
per, dels åkermark i vänerzonen, dels stränder, framför allt vid de långsträckta 
sjösystemen mellan Filipstad och Karlskoga.

Boplatsinventeringen vid Vänern försvårades i hög grad av den relativa land
höjning som ägt rum. På grund av att inlandsisen varit olika tjock i norra 
respektive södra Vänern ”tippar” sjöns yta skenbart åt söder. Effekten blir alltså 
en landhöjning vid norra Vänern, under det att södra vänerstranden ligger i stort 
sett stilla.

Direkta erfarenheter från inventeringen antyder att Vänerns norra strand var 
belägen på ca 70 meter över havet under mesolitisk tid. Under yngre stenålder 
torde strandlinjen ha varit omkring 60—65 m ö h, och under järnålder ca 50—47 
m ö h. Landhöjningstakten var alltså störst under stenåldern.

Troligen har man under mesolitisk tid varit tämligen strandbunden, men det 
finns även klara indikationer på icke strandbundna boplatser. Eftersom de flesta 
av de nu odlade åkrarna i östra Värmland är mycket lågt belägna, och sent 
uppstigna ur Vänern, har det varit mycket svårt att inventera boplatser i åker
mark. Säkerligen finns det åtskilliga stenåldersboplatser i vad som nu är skogs
mark.

Utifrån fyndmaterialet antyds två skilda kategorier av stenåldersboplatser, 
dels de med fyndmaterial av främst sydskandinavisk flinta och kambrisk flinta, 
dels boplatser med fynd av företrädesvis kvarts, kvartsit och hälleflinta. De förra 
boplatserna är påträffade i vänerzonen och några kilometer inåt landet, under 
det att de senare främst framkommer längs sjösystemen längre norrut och inåt 
landet. Det arkeologiska materialet pekar på att det fanns en slags "limes norr- 
landicus” redan under stenåldern.
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Fig 1. På grund av överväxta stränder är boplatsinventeringen mycket 
tidsödande. På denna klippudde i Ullvettern påträffades flinta i sandfyll- 
da bergsskrevor. Foto L. Gren.
As shores are overgrown, the search for settlement remains is very time- 
consuming, but on this rocky point in Lake Ullvettern flint was encounte
red in sand-filled crevices.

Den mest kända stenåldersboplatsen av sydlig typ är den delvis undersökta 
Labackaboplatsen vid Skagern, som registrerades redan 1985. Labacka-boplat- 
sen är märklig genom sina tjocka kulturlager som finns och representerar både 
mesolitikum och neolitikum. Beträffande boplatser av sydlig typ tycks lösfynd av 
trindyxor och lihultyxor vara boplatsindikerande, medan lösfynd av skafthålsyx- 
or förmodligen inte är det.

Stenåldersboplatser av nordlig typ fanns nästan inte alls representerade i 
förstagångsinventeringen. Under 1987 kunde dock mer än ett 20-tal klara bo
platser registreras, särskilt vid sjöarna Ullvettern och Alkvettern.

Eftersom man under en normal inventering endast hinner genomsöka de 
öppna strandplanen försvårades inventeringen i hög grad av det för sommaren 
1987 extremt höga vattenståndet. I några fall kunde boplatser konstateras endast 
utifrån smärre provgropar.
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Fig 2. Vid inlandets småsjöar registrerades ett flertal stenåldersboplat- 
ser av norrländsk typ. En av boplatserna ligger på en liten ö i St. Vilång- 
en. Här påträffades kvarts- och flintavslag. Foto L. Gren.
Along shores of small inland lakes several Stone Age settlement sites of 
northern Swedish type were newly registered. One of them is situated on a 
small island.

Alla artefakter som påträffats under inventeringen har tillvaratagits, eftersom 
de ofta kan ge viktig information utöver själva boplatsbeskrivningen. Närmare 
studier av eventuella redskapstyper och material kan ge en uppfattning om 
datering och kulturtillhörighet. Exempelvis påträffades det en tångepilspets på 
en av boplatserna vid Ullvettern, som visade sig ha slipspår. Pilspetsen är sekun
därt gjord av ett slipat redskap, troligen en tunnackig yxa. Ett enda litet fynd 
visar alltså att boplatser varit i bruk under neolitisk tid, och att boplatser av 
nordlig typ haft förbindelser söderut.

Denna boplatsinventering bör ses som en indikation på att det finns boplatser, 
och att en intensifierad inventeringsinsats vid lägre vattenstånd och med fler 
provgropar säkerligen skulle avslöja betydligt fler boplatser än vad som nu 
registrerats.
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Bronsålder
Sedan tidigare har det varit känt att det främst vid vänerkusten finns ett flertal 
rosen av bronsålderstyp. Merparten av dessa gravar synes ha varit direkt strand
bundna, fastän de nu är något indragna från vattnet. Förmodligen har den 
samtida strandnivån varit omkring 50 meter över havet. Eftersom dessa gravar 
uppenbarligen har varit avsedda att synas från sjön kan man hypotetiskt tänka 
sig att de utgör juridiska markeringar i samband med särskilda intressen för 
Vänerns naturtillgångar.

I samma miljöer som dessa rösen har nu registrerats flera tiotal mindre, fyllda, 
runda stensättningar. Gravar med samma morfologi och spridningsbild är fram
för allt kända från den småländska kusten i Misterhult. Karakteristiskt för dessa 
stensättningar är att de i regel har en diameter om endast ett par meter, och att 
de är enskiktade med ett tunt jord- och stenlager. I terrängen påträffas de dels 
vid sjöstränder, dels på krön och långsträckta sluttningar i hällmark.

Ofta är dessa gravar så oansenliga att de är mycket svåra att upptäcka även på 
nära håll. Eftersom de dessutom många gånger är lågt belägna får man anta att 
inte samtliga blivit registrerade. Tidsställningen för dem är oklar i Värmland, 
men genom jämförelser från andra håll i landet torde de i huvudsak kunna 
hänföras till bronsålder—äldre järnålder.

Järnålder
Det kan noteras att den äldre järnålderns normala gravskick är mycket litet 
företrätt i östra Värmland. Domarringar, som är vanliga under västgötsk järnål
der, finns endast i några få exemplar belägna i Rudskoga. Inte heller de relativt 
stora ensamliggande stensättningar, som är kända från stora delar av Götalands 
järnålder, finns i någon nämnvärd utsträckning här.

Från yngre järnålder finns det däremot flera fina miljöer med höggravfält. 
Mellan Visnums kyrkby och Värmlands Säby gård finns sex delvis välbevarade 
gravfält på rad längs landsvägens - sannolikt åldriga - sträckning. I denna 
samlade miljö nyregistrerades även oansenliga rester av ett höggravfält vid 
Nybble by i Visnum. Även vid Sundby i Visnum, och runt Visnum-Kils kyrka 
finns mycket fina höggravfält. Vid Sundby i Varnum nyregistrerades ett tämligen 
oskadat höggravfält. I nästan samtliga dessa exempel har gravfälten en klar 
koppling till by- eller gårdstomter som ännu är i bruk.

Vid byn Järsberg i Varnum, där den berömda urnordiska runstenen står, 
sannolikt på ursprunglig plats, är något gravfält inte känt, trots att undersök
ningar tidigare företagits vid runstenen. Däremot påträffades det under invente
ringen en välbevarad blå glaspärla av yngre järnålderstyp i åkern ett par tiotal 
meter väster om runstenen. Det finns alltså skäl att förmoda att det funnits ett 
sedan länge bortodlat gravfält vid Järsbergsstenen.
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Fig 3. Fördelning av rösen och fyll
da stensättningar längs nordöstra 
Vänerkusten. Strandlinjen är mar
kerad 50 meter över havet. 
Kartskiss L Gren.
Distribution of cairns and filled sto
ne-settings along the northeast coast 
of Lake Vänern. The coastline 
shown is50ma.s.l.

Nyupptäckta fornborgar
Under inventeringen påträffades två tidigare ej kända fornborgar. Denna forn- 
lämningstyp har tidigare inte varit registrerad i östligaste Värmland. Den ena är 
belägen i ett utmarksläge nära Brotorp i Rudskoga, och är märklig såtillvida att 
den är belägen på en mycket oansenlig och sluttande bergshöjd, samt att den har 
ovanligt svaga stenvallar.

Den andra fornborgen är belägen mycket framdraget på en markant och brant 
bergshöjd nära Varnumsviken vid Kristinehamn. Denna fornborg har relativt 
kraftiga stenvallar. Möjligen är dess läge offensivt valt med tanke på närheten 
till den troligen gamla landsvägssträckningen och sjöförbindelsen utåt Vänern.
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Fig 4. Vid revideringen påträffades ett flertal små stensättningar på 
hällmark i Vänerzonen, som härvid Lunnerviken i Olme. Foto L. Gren. 
In the course of the revised field survey several small stone-settings on 
bedrock surfaces in the Vänern zone, such as this one on the shores of 
Lunnerviken, were re-discovered.

Fångstgropar
En mycket intressant fornlämningstyp är fångstgropar av älggropstyp. Ett rudi
mentärt system av sådana finns vid Jordkullen i Lungsund, och bör tillhöra de 
allra sydligaste utlöparna av den omfattande norrländska fångstkulturen. Kro
nologin är oklar i Värmland, men troligen går fångstgroparna ned i förhistorisk 
tid - kanske är de rentav samtida med de stenåldersboplatser vid insjöar, som 
omnämnts ovan.

Saxholmen
Enligt äldre historiker skall östra Värmland under medeltiden ha tillhört Sax- 
holms län, vars sigill skall finnas avtecknat på 1700-talet. På ön Saxen i Ölmevi- 
ken finns en mycket tydlig ruin med rester av ett kalkmurat centraltorn, och små 
terränganpassade stenvallar av försvarskaraktär. Rester av byggnader utöver 
centraltornet har inte påträffats. Äldsta skrifliga belägg är från 1639.
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Fig 5. Inventeringen företogs mest i skogsmark även om inventeraren 
Olof Löthman kunde registrera en fångstgrop i en öppen hage i Olme sn.
Foto L. Gren.
The survey of Värmland was dominated by forests. Nevertheless, field 
surveyor, Olof Löthman, succeeded in registering a fallpit in openpastu- 
reland in Ölmeparish.

Att detta skulle vara resterna efter det medeltida Saxholmens slott har betviv
lats av Arvid Ernvik efter en källkritisk litteraturstudie. Han menar att an
läggningen kan vara en ekonomibyggnad som snarare kan förknippas med hertig 
Karls tid. Frågan kan knappast sägas vara definitivt avgjord. Då Saxholmen inte 
finns i några medeltida uppteckningar, och de senare uppgifterna är mycket 
svävande finns det desto större skäl att se till lämningen i sig. Man kan konstate
ra att den rent utseendemässigt onekligen ger intryck av att vara ett relativt 
kraftigt försvarstorn med omgivande befästningsvallar. Därtill är läget vatten- 
anknutet på typiskt medeltida vis, vilket sammantaget talar för att lämningen 
trots allt kan vara en medeltida försvarsanläggning.

By- och gårdstomter
I takt med det vidgade fornlämningsbegreppet registreras numera övergivna by- 
och gårdstomter i allt högre grad. För närvarande markeras företrädesvis helt
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Fig 6. Många bergshistoriska lämningar är kraftigt förstörda och svår
tolkade. Kväggeshyttans masugn är dock delvis bevarad. Foto L. Gren. 
Many abandoned mining remains are badly damaged and difficult to 
interpret. However, the blastfurnace of the Kväggeshyttan Works is partly 
preserved.

övergivna primära etableringar som fast fornlämning på den ekonomiska kartan. 
För att få underlag för bedömningen krävs en ingående excerpering av gårdens 
äldsta belägg, och dess ursprungliga läge enligt äldre lantmäteriakter.

Studiet av äldre lantmäterikartor har, på grund av arbetsbelastningen under 
fältinventeringen, inte kunnat utföras fullständigt. Därför kan vissa komplette
ringar av fornlämningsregistret utifrån dessa ännu behöva göras avseende äldre 
tomters ursprungliga läge.

Industrihistoriska lämningar
Inventeringen har kommit att beröra de yttre delarna av den värmländska berg
slagen, den som så ofta varit föremål för utomordentliga litterära skildringar av 
författare som Selma Lagerlöf, Erik Gustaf Geijer, Gustaf Fröding m fl. Det
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Fig 7. Gammalkroppa hytta. Numera registreras även alla kringan- 
läggningar vid bergshistoriska lämningar. FotoL. Gren.
Nowadays all the features belonging to abandoned mining complexes are 
registered. The Gammalkroppa Works abandoned in 1904.
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egentliga centret för den värmländska bergslagen ligger norr om årets arbetsom
råde vid Persberg och Nordmark. Inom området fanns dock två mycket välbeva- 
rade hvttbleck, med väl bevarade hyttruiner och hyttdammar. Dessa hyttplatser 
är Kveggeshyttan och Åssjöhyttan. Vid båda hyttplatserna är det möjligt att i 
detalj studera 1800-talets bergsmanshyttor. Båda hyttorna kom att läggas ned 
under den stora bruksdöden på 1870-talet.

När det gäller bergsbrukets fornlämningar är det första gången som vi nu på 
allvar har börjat att R-markera även ruinerna efter hamrarna. Under 1600-talet 
anlades det en rad hamrar för färskning av tackjärn runt Kristinehamn, som 1642 
anlades som en utskeppningshamn för bl a järn. Vi ser här en struktur där man 
har separerat framställningen av tackjärn till hyttorna och färskningen av tack
järnet till hamrarna. Deras skiljda lokalisering är beroende av skogsråvaran, 
vilket var den begränsande faktorn vid all järnhantering. Speciellt intressanta 
hammarruiner och miljöer är Vassgårda i Varnums socken, Jonsbols västra 
hammare och Sjöhammaren.

På ett översiktligt plan kan man här väl se resultaten av främst Carl IX: s 
industripolitik för att öka lönsamheten av den värmländska järnhanteringen, 
vilken senare skulle komma att utvecklas till en av de mest betydelsefulla vi har 
haft i landet. De senaste 150 åren har den varit föremål för en omfattande 
strukturrationalisering, ett resultat av en teknik, vilken krävde tunga investe
ringar och kom att leda till nedläggningar av äldre omoderna och mindre lön
samma anläggningar. Ett i detta sammanhang viktigt bruk är Karlsdal. Det var 
ett av de första bruken som installerade ett Bessemerverk och aktivt deltog i den 
betydande omstrukturering som Götstålprocesserna innebar och som var grun
den till de moderna stålprocesserna. Bland flera av de bruksruiner vilka har 
registrerats vid årets fornminnesinventering finns betydande steg på Sveriges väg 
från en gammal jordbruksnation till ett av världens mest framgångsrika industri
länder.

En grupp lämningar som i detta sammanhang endast undantagsvis har kommit 
att inventeras är kolbottnarna. Ser man till arbetsmängden inom den svenska 
järnhanteringen representerar kolningen drygt 85% av arbetet, medan resten är 
arbetet i gruvor och hyttor. Kolbottnarna har tyvärr inte varit möjliga att syste
matiskt registrera. Inom några provrutor runt Kristinehamn finns det ett 100-tal 
kolbottnar per kvartsblad. Dessa får man inte se som några märkliga koncentra
tioner utan fastmer som exempel på hur tätt kolbottnarna ligger i den svenska 
bergslagen. Skogen var bergshanteringens viktigaste resurs. Vid sidan av bergs
bruket registrerades andra industrihistoriska anläggningar, främst vattendrivna 
hjul- och skvaltkvarnar, sågar och vadmalsstampar. I många fall har dessa an
läggningar rötter i medeltiden, men vanligen stammar de från 1600- och 1700-tal.
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Torplämningar
Under inventeringen har målsättningen varit att registrera alla kända torpläm
ningar med namn och läge. Källor beträffande torpnamnen har i första hand 
varit dels den äldre häradskartan, dels den nuvarande lokalbefolkningen. Mer
parten av alla torp torde tillhöra 1800—1900-tal, men det måste framhållas att 
enstaka torp kronologiskt kan gå ned i åtminstone 1600-tal. Kunskapen om 
dessa äldre torp är mycket liten, och mer ingående arkivaliska studier, som ej 
medhunnits under inventeringen, är önskvärda.

Sammanfattning
Det östligaste Värmland uppvisar en relativt måttlig mängd fornlämningar. Den 
reviderade fornminnesinventeringen har dock bland annat påvisat en intressant 
skillnad mellan nordliga och sydliga stenålderslämningar. Dessutom har en ny 
typ av fyllda småstenssättningar kunnat registreras. Genom den vidgade regist
rering av historiska bebyggelse- och arbetsplatslämningar kan man även lättare 
följa kontrasten mellan skogsbygd/bergslag och kust/bondebygd.

Summary
The number of ancient monuments in eastern Värmland is relatively modest. 
Nevertheless, the revised field survey exposed, for example, an interesting diffe
rence between Stone Age remains in the north and south. Furthermore, a new 
type of small, filled stone-setting was discovered. The extended registration of 
post-medieval settlement and industrual remains highlights the contrast between 
on the one hand, forest and mining areas and on the other, coastal and agricultu
ral areas.
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Arbetsområde i S-län

Gåsborn

FILIPSTAD

Bratt-

/ i Kroppa 

Langsund j'storf^

KRISTINEHAMN

Varnum

Visnum

Nysund
Visnum-
Kil

Rudskoga
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Resultat av den år 1987 reviderade fornminnesinventeringen 
inom S-län
I II III IV V VI VII VIII

a b c d a b a b a b

X Bjurtjärn 9/4 - - 9/4 15/15 4/4 34/7 - 6/6 - 3/3 68/68
Brattfors - - - 0/0 - - - - - 1/1 1/1 14/14
Färnebo m. - - - 0/0 - - 67/13 - 5/5 1/1 31/31 62/62
Filipstad
Gåsborn _ _ _ 0/0 2/2 2/2 26/8 1/1 1/1 28/28 32/32
Kristinehamn 74/23 1/1 1/1 76/25 3/3 4/4 9/9 - 13/12 10/10 - 51/51
m. Varnum 
Kroppa m. 
Storfors

- - - 0/0 1/1 - 23/14 - 5/5 3/3 12/11 48/48

Lungsund 4/2 - - 4/2 2/2 - 8/3 - 8/8 - 2/2 4/4
Rudskoga 11/7 - 1/1 12/8 1/1 - 4/4 - 5/5 - 1/1 24/24

X Visnum 152/21 - - 152/21 1/1 10/9 16/16 1/1 19/19 7/7 - 105/104
X Visnum Kil 105/13 - - 105/13 - 2/2 4/4 - 2/2 - 1/1 60/60

Ölme 52/11 52/11 1/1 3/3 2/2 2/2 2/2

Summa 407/81 1/1 2/2 410/84 26/26 25/24 193/80 1/1 66/65 23/23 79/78 470/467
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IX X XI
b c XII

b

68/36 86 3/3 6 200 21 65 309

0/0 16 0/0 0 0 2 4 200

72/18 149 0/0 0 0 16 133 831

31/13 117 0/0 0 0 8 109 1362

105/53 160 32/13 44 136 39 121 310

29/20 144 0/0 0 0 21 123 586

22/15 63 4/2 0 0 17 46 271
22/18 66 5/4 7 140 18 48 267

199/67 231 148/14 4 3 52 179 344
113/20 139 80/7 25 31 21 118 562
60/19 46 40/7 12 30 13 45 346

721/279 1217 312/50 98 31 228 989 434

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XII: = X i förstagångsinventeringen; a = sum
ma, b = avvikelse i antal, c = avvikelse i %.
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Fornminnesinventeringen 1987 
i Örebro län

av Anders Persson

Arbetsområdet utgjordes av de nordvästra delarna av Örebro län samt de anslu
tande östra och södra delarna av Värmlands och Kopparbergs län. Den totala 
ytan omfattar ca 2 093 km2 med totalt 81 ekonomiska kartblad. Bladen utgives i 
skala 1:10 000, utom de blad i väster som omfattas av Värmlands län, vilka 
kommer att utges i skala 1:20 000. Området ansluter i väster och söder till 
tidigare reviderade områden inom Örebro län. Dessa områden inventerades 
under åren 1981 — 82. I norr och väster ansluter området till län, vilka ej har 
reviderats.

Förstagångsinventeringen inom arbetsområdet genomfördes inom Örebro län 
under åren 1956—57, inom Värmlands län år 1967 och inom Kopparbergs län 
åren 1966 och 1970.

För att göra arbetet inom länet mer rationellt gjordes en omfördelning mellan 
Örebro och Värmlands län. Socknarna Gåsborn och Färnebo överfördes till 
arbetsområdet inom Örebro län och Karlskoga överfördes till Värmlands län (se 
karta). Arbetsområdet omfattar delar av kommunerna Nora och Ljusnarsberg 
samt hela Hällefors kommun inom Örebro län. I Värmlands län berörs östra 
delen av Filipstads kommun och i Kopparbergs län, södra delen av Ludvika 
kommun.

Platsledare inom områdets norra delar var Anders Persson och inom de södra 
delarna Lars-Erik Englund. Fältrekognosceringen utfördes av sammanlagt åtta 
assistenter och praktikanter.

Lågteknisk järnframställning
Inom arbetsområdet har ett tiotal lokaler med slaggförekomster registrerats, 
sannolikt lämningar efter primitiv järnframställning. Dessa lokaler är vanligtvis 
belägna invid sjöstränder, speciellt vid sjön Sör-Älgen mellan Hällefors och 
Grythyttan. Vid västra stranden i sjöns norra del finns en järnframställningsplats 
registrerad, innehållande ett slaggvarp, 7x5 m och 0,3 m hög. I detta påträffas 
rikligt med slaggstycken av lågteknisk art samt bränd lera, sannolikt resterna 
efter en blästerugn. Längs strandlinjen finns en bågformig slaggförekomst med 
här och var frameroderade slaggstycken. Inom förekomsten finns en svag förhöj
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ning, vilken innehåller måttligt med slaggstycken och roströd sandig jord. Detta 
har tolkats som ett malmupplag av sjömalm.

Bergshantering
Arbetsområdet ligger inom bergslagsbygd och är därigenom rikt på bergshistori
ska lämningar. Huvuddelen består av gruvhål och gruvområden som är talrikast i 
de mellersta, södra och östra delarna av området. Då gruvorna i förstagångsin- 
venteringen endast var sporadiskt representerade har en stor del av arbetstiden 
åtgått till att registrera de numera nedlagda gruvhålen. Till stor hjälp har den 
litteratur och de utmålskartor som funnits att tillgå varit. Utmålskartorna har 
framtagits på Bergmästarämbetet i Falun. Härigenom har vi också fått vetskap 
om de namn som under en viss tidsperiod har använts på gruvhålen eller utmå- 
len. Många namn har också kunnat verifieras av ortsbefolkningen.

Huvudparten av gruvorna har utnyttjats för järnmalmsbrytning, men även 
koppar- och silvergruvor finns inom området.

Brytningen i området har anor från 1400-talet. Detta gäller främst området 
norr om Älvestorp samt runt Klacka-Lerberg i områdets södra och sydöstra 
delar. I övriga områden påbörjades brytningen först under 1500-talet, dock med 
huvudvikt under 1600-talet.

Det var under 1600-talet som brytning efter silver påbörjades i områden norr 
om nutida Hällefors. I dessa ödemarker uppstod ett mindre nybyggarsamhälle, 
som senare, helt kort och gott, fick namnet Silvergruvan. Gruvbrytningen ge
nomfördes till en början med staten som huvudman, men övergick senare till 
privata intressen. Det äldsta silververket var beläget väster om Stollberget och 
norr om Silvergruvans nuvarande samhälle. Senare under 1600-talet flyttades 
utvinningen till Hällefors. På platsen för det tidigaste silververket kan man idag 
hitta slagg, i övrigt finns inga spår efter anläggningen. Än idag kvarlever även 
många av gruvornas ursprungliga namn, ofta med kunglig prägel såsom Karls 
schakt, Hedvigs schakt, Ulrikas gruvor och Kristina-stollen.

Såsom tidigare nämnts finns inom arbetsområdet talrika järnmalmsgruvor och 
detta har naturligtvis givit upphov till den rika förekomsten av hyttlämningar. 
Totalt har ett 60-tal hyttplatser av skiftande karaktär och bevarandegrad regist
rerats inom området. Vid flera mindre 1500-1600-tals hyttor finns endast mas- 
ugnskullen och omgivande slaggvarp bevarade. Av andra senare hyttor återstår 
hela byggnadskomplex, t ex Saxå hytta, Sundshyttan och Torskbäckshyttan. 
Intill landsvägen i Grythyttan finns en välbevarad rostugn. Samtliga lämningar 
och komplex är R-markerade.
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Stenåldersboplatser
Ett tjugotal stenåldersboplatser har registrerats inom arbetsområdet, de flesta 
inom Hällefors socken. Tyvärr försvårades rekognosceringen under sommarsä
songen till följd av det höga vattenståndet i sjöar och vattendrag. Endast på 
gynnsamt belägna platser och invid lägen där tidigare fynd gjorts, har boplatser 
kunnat registreras. Vid tveksamma fall har ombesiktning skett under våren
1988. Avslagen på boplatserna har varit relativt sparsamt förekommande, och 
detta gäller även frekvensen av skärvsten. En del föremål, såsom skrapor, har 
också påträffats. Materialet är vanligtvis kvarts och hälleflinta(?).

Flertalet boplatser är belägna vid sjön Norr-Älgen samt utefter Svartälvens 
vattensystem. Boplatserna är både till läge och materialförekomst snarast av 
nordlig fångstkaraktär.

Förhistoriska gravar
Att tidsmässigt bestämma de få traditionella fornlämningar som finns inom 
arbetsområdet är mycket svårt. De gravar som finns ligger mycket spridda inom 
de mellersta delarna. Huvuddelen av gravarna har kal stenfyllning och bör 
kunna dateras till järnålder, troligen äldre järnålder.

Enstaka runda stensättningar är belägna utefter sjöstränder i Grythyttans 
socken. Detta gäller sjöarna Sör-Älgen och Torrvarpen. En treudd och ett röse 
finns belägna på södra delen av en större moränhöjd mellan Skropsjöfallet och 
Bastås torp i Hjulsjö socken. Treudden benämns sedan gammalt ’’Hackhems- 
kyrkan”.

På en åssträckning, belägen 2 km öster om Hjulsjö kyrka, finns en agglomera
tion av rösen och stensättningar. Grusåsen är kraftigt markerad i terrängen och 
belägen mellan Gräsbergsmossen och Lankälven. Här finns två rösen och sex 
runda stensättningar. En stensättning är skadad av väg. Det största röset är 10 m 
i diameter och har mittgrop. Röset har en volym som gör att det mycket påmin
ner om de rösen som finns utefter våra kuster och som där dateras till bronsål
der. Det är dock en öppen fråga om gravarna är anlagda då eller någon gång 
under järnåldern.

Hur skall dessa gravar tolkas, långt ifrån den traditionella järnåldersbygden? 
Möjligen har vi här spår av forntida fångststationer, vilka kan ha funnits i 
området under den tid, då jakt och fiske varit den bästa utkomstmöjligheten.

Finsk och svensk nykolonisation
Fram till omkring år 1600 gick en nordlig kolonisationsgrans över arbetsområdet 
från Grythyttan/Saxhyttan i väster mot Hjulsjö och vidare mot Ljusnarsberg.
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Endast enstaka platser med fast bebyggelse har förekommit norr om denna 
gräns och söder om dalagränsen. Under 1600— 1700-talen påbörjade en invand
ring. främst från Finland, men senare även från omgivande svenska landskap. 
Vissa krav ställdes på nybyggarna, allt för att undvika konflikt mellan den gamla 
bondbyns utmarker och senare även för att ej kollidera med brukens intresseom
råden. Inom arbetsområdet var det först och främst kronoallmänning som upp
låts åt nybyggarna. Till detta krävdes tillstånd av regeringen eller landshövding
en i länet. Nybyggena blev kronohemman av skattenatur och innehavarna fick 
utnyttja jorden med s k stubbe- och röjselrätt, under det att kronan ägde den. 
Tidigt uppstår dock konflikter mellan denna nya kolonisation och bergshante
ringen i området. Hyttornas behov av skog och de nyinflyttades anspråk på goda 
jaktmarker samt områden för svedjande bidrog till att svedjebruket förbjöds i 
Bergslagen åren 1639-40 och framåt. På många håll uppstod konflikt, speciellt i 
Säfsnäs socken i Dalarna, där staten många gånger fick gå in och försöka lösa 
tvisterna. Flera av de kapitalstarka bruken försökte även att inlösa en del av de 
mest åtråvärda nybyggena.

Nybyggena anlades i första hand på de torra höjderna. Detta sammanhänger 
med att svedjebruket fordrar torra platser. Speciellt var det höjdernas väst- och 
sydsidor som valdes ut. Även sjöstränder var lockande, men det var vanligare att 
ett nybygge anlades på en höjdsträckning intill ett vattendrag.

Vid 1987 års inventering har ca 25 lokaler med övergivna bebyggelseenheter 
av nybyggarkaraktär registrerats. Denna primärkolonisation har ofta de typiska 
lägen, vilka har redovisats ovan. Det är inte enbart den försvunna bebyggelsen 
som medtagits utan även den omgivande inägomarken. Med inägomark menas 
de avgränsbara åker- och ängsmarker som omger varje enhet. I några fall har 
man kunnat följa en yttre begränsning i form av sten- eller trägärdesgård som har 
omgett inägomarken. Även äldre kartmaterial har varit till hjälp, i den mån 
sådant har funnits.

De flesta lokalerna är belägna inom Hällefors, Hjulsjö och Säfsnäs socknar. 
Många utgörs av ensamgårdar, där huvuddelen av gårdarna har övergivits under 
1900-talets första hälft. I princip utgör denna finnbebyggelse ett sent exempel på 
primär kolonisation. Tidigare sådana fornlämningar är övergivna bytomter i de 
centrala bygderna och s k ödesbölen från medeltiden i Jämtland, också de sist
nämnda bestående av tomt- och inägomark.
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Summary
In 1987 the field survey of Örebro county covered 81 sheets of the Economic 
Map. Most of the newly registered sites consisted of mines or mining areas. 
Previously unregistered industrial remains and bloomery iron production sites 
were added to the area. The discovery of new monuments of traditional types, 
e.g. Stone Age sites and graves, was relatively modest. The low increase in the 
number of Stone Age sites is largely attributable to unfavourable field-walking 
conditions.

Much of our work was devoted to the documentation of abandoned settle
ments in the area, these being the remains of primary colonisation starting in the 
17th and 18th centuries. Documentation was not restricted only to farmsteads 
but also included the surrounding infield areas with their abandoned arable land 
and meadows which were often easily distinguishable.
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Resultat av den år 1987 reviderade fornminnesinventeringen 
inom T-län

I II III IV V VI VII VIII

a b c d a b a b a b

Degerfors 0/0 - - - - - - - -

Grvthvttan 6/2 - - 6/2 2/2 1/1 109/32 5/5 12/12 7/7 70/70 134/134

X Hjulsjö 10/10 - - 10/10 - 14/14 53/16 - 7/7 - 57/57 150/150

Hällefors - - - 0/0 11/11 7/7 62/15 3/3 4/4 4/4 55/55 153/153

Järnboås - - - 0/0 - - 27/8 6/3 3/3 1/1 21/21 33/33

Karlskoga 1/1 - - 1/1 - 1/1 12/8 - 6/6 1/1 11/11 50/50

Linde - - - 0/0 - - - - - - - -

Ljusnarsberg - - - 0/0 1/1 3/3 26/7 - 2/2 1/1 46/46 116/116

Nora - - - 0/0 1/1 - 62/14 2/2 1/1 8/8 46/46 50/50

Nvsund 2/1 - - 2/1 - - 2/1 - - - - 14/14

Viker 0/0 2/2 2/2 1/1 11/11 20/20

Summa 19/14 19/14 15/15 26/26 355/103 16/13 37/37 23/23 317/317 720/720

Resultat av den år 1987 reviderade fornminnesinventeringen 
inom W-län

I II III IV V VI VII VIII

a b c d a b a b a b

Grangärde - - - 0/0 - - 3/3 - - - 11/11 33/33

Säfsnäs 0/0 8/8 17/2 1/1 1/1 1/1 15/15

Summa - - - 0/0 - 8/8 20/5 - 1/1 1/1 12/12 48/48

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X: Totalt antal antecknade lokaler.

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

XII: = X i förstagångsinventeringen; a = sum
ma, b = avvikelse i antal, c = avvikelse i %•
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Arbetsområde i S-, T- och W-län

IX X XI
b

XII
b c

O/o 0 0/0 0 0 0 0 0
135/54 384 0/0 6 85 299 352
84/47 290 7/6 3 43 89 201 266
87/39 317 0/0 0 0 36 281 781
36/14 89 0/0 0 0 37 52 141
20/15 129 1/1 0 0 29 100 345
0/0 0 0/0 0 0 0 0 0

32/13 215 0/0 0 0 44 171 389
66/17 156 0/0 0 0 28 128 457
4/2 20 0/0 2 2 18 900
4/4 48 0/0 0 0 9 39 433

^468/205 1648 8/8 11 138 359 1289 359

IX X XI XII
^____ a b c a b c

3/3 79 0/0 0 0 2 77 3850
26/11 36 0/0 0 0 9 27 300

__29/14 115 0/0 0 0 11 104 945

W-län

Gäsborn \
Ljusnars-

S - län

' Färnebo

Kroppa

Lungsund I

Karlskoga

T- län

Nysund

'Ruds koga
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Fornminnesinventeringen 1987 
i Västemorrlands län

av Gerhard Flink

Västemorrlands län fornminnesinventerades första gången för ekonomisk karta 
under åren 1961-1970. Åren 1964-66 ägnades södra delen av länet, Medelpad 
och revideringen kom också att påbörjas här. På kartöversikt visas hur revide
ringsprogrammet är tänkt för Västemorrlands län. Av översikten framgår att 
första årets inventeringsområde är areellt litet. Ljungadalens nedre socknar 
utgör dock en mycket fornlämningsrik bygd, i viss mån att jämföra med mälar
bygdens kärnområden i fråga om fornlämningstäthet. De tre första åren omfat
tar revideringsområdet kustbygderna. Förändringar orsakade av exploateringar 
av skilda slag, med krav på aktualitet i kartmaterial, har här varit betydande. 
Även det inre kustlandet har förändrats och de följande åren kommer dessa 
områden att revideras. Här har talrika jordbruksfastigheter lagts ner och åker
mark planterats med skog. Ett omfattande skogsbilnät har också tillkommit 
sedan den äldre kartan upprättades.

—i

F'g 1. Bladöversikt med produktionsplan.
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Historik
Fornlämningarna i länet väckte tidigt intresse hos flera framstående forskare. 
Under 1600-talets "Rannsakningar” efter fornlämningar var häradshövding 
Teet verksam och den förste som antecknade fornlämningar i länet. Han refere
rade bl a sägner kring ett par av länets mer kända fornlämningar, nämligen den 
stora rektangulära stensättningen i Vattjom (Starkotters Grav) och den tresidiga 
stensättningen i Vivsta (Drottning Vias Grav).

Under 1800-talet var Ekdahl och Sidenbladh verksamma genom insamling av 
föremål och inventering av fornlämningar. Senare har bl a läraren Erik Johans
son inventerat i Medelpad. Excerpter från dessa tidiga inventeringar var värde
fulla under revideringsverksamheten särskilt i de talrika fall med överplöjda 
fornlämningar som förekommer i Tuna, Attmar och Selånger.

Bebyggelseutveckling
Som en följd av den första systematiska fornminnesinventeringen kom en bebyg
gelsehistorisk analys att utföras genom K-G Selinge. Denna publicerades dels i 
en monografi om länets förhistoria, dels i form av en akademsik avhandling och 
visar på ett övertygande sätt kolonisationens förlopp i länet. Selinge har genom 
analys av gravformer/antal, gravfynd, ortnamn, m m visat hur bygderna växt 
fram på olika sätt i Ångermanland och Medelpad och hur sociala förhållanden 
kan anas bakom gravläggningssederna.

Analys av gravantal med hänsyn tagen till bortodling och förkomna gravar 
spårade genom gravfynd, har enligt Selinge visat hur endast en del av befolk
ningen fått gravar av bestående karaktär. Grundat på tillgängligt fyndmaterial 
kan en expansionsfas under äldre järnålder urskiljas. De bekanta stormansgra- 
varna från Högom representerar kanske en ledande klass i det folkvandringstida 
samhället. Sambandet mellan storhögar och Tuna-gårdar som är belagt i mälar
landskapen kan enligt Selinge endast delvis märkas i Medelpad. I de genuina 
järnåldersbygderna i södra Medelpad finns ett i äldre tid känt Tuna vid Prästbo- 
let i Njurunda. Nära ligger storhögar och dessutom en medeltida äldre kyrko
byggnad. Tuna prästbol, i socknen med samma namn, har kallats Övertuna i 
äldre tid. Det nedre Tuna, som nu kallas Tunbyn, hade i den äldre inventeringen 
få kända fornlämningar. Vid revideringen framkom här en i sammanhanget 
intressant ombedömning, nämligen en storhög vid älven som kan ha utgjort 
markering för det, under viss tid av järnåldern, strategiskt belägna Tuna vars 
betydelse sedan kan ha skiftat och flyttats upp till det nuvarande Tuna prästbol. 
Ett tidigare sockencentrum med anknytning till den dåtida älvmynningen kan ha 
avsatt denna hög samt ett annat gravfält med stora högar vid Vinoret, strax 
väster om Viforsen. Området anknyter för övrigt till den rika järnåldersbygden 
runt Klingstatjärn, strax norr härom.
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Fig 2. Bland bebyggelsen i Alista framkom flera nyupptäckta fornläm- 
ningar. Denna hög hade skadats av intilliggande hus. Foto G. Flink.
In the community of Alista several newly discovered antiquities came to 
light. This mound had been damaged when houses were built nearby.

1 ”Västernorrlands Förhistoria” (Selinge 1977) visas genom en konsekvent 
fyndanalys hur ovan nämnda expansion under romersk järnålder och folkvand- 
ringstid kan beläggas i de stora järnåldersbygderna i Medelpad. Under vendeltid 
märks en nedgång i antalet gravar och ett upphörande i vissa områden. En 
förnyad expansion äger sedan rum under vikingatid. På grund av de genom 
1960-talets inventering kända 30 husgrundsterrasserna kunde en sådan fyndned
gång inte enbart förklaras genom ödeläggelse och reell retardation av bebyggel
sen under tidig vendeltid, utan Selinge räknar med återkolonisation av even
tuellt övergivna enheter från äldre järnålder. Bebyggelsen skulle alltså ha funnits 
i samma läge, dvs i de centrala delarna av bygden och med enstaka husgrundster- 
rasser i anslutning.

Resultat av revideringen 1987 kunde visa att det underlag som funnits genom 
den äldre inventeringen i stora delar var korrekt men att väsentliga tillägg och 
förändringar kunde göras vilket i viss mån kompletterar det kolonisationsför- 
lopp som finns beskrivet i Selinges avhandling. (Selinge 1979).
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Fig 3. Kvarliggande stor gravhög i Matfors. Foto G. Flink. 
Large burial mound at Matfors.

Fler fornlämningar
Som framgår av tabellen över inventeringens resultat, kolumn XI, har antalet 
förhistoriska fornlämningar ökat med 25%. Ställd i relation till de senast årens 
revideringar i andra län framstår denna ökning som betydande. En genomsnittlig 
ökning på 16% kan där noteras för de senaste fem åren. Ökningen av antalet 
gravar är stor men har knappast någon kolonisationshistorisk betydelse. De 
tidigare oregistrerade gravarna framkom i regel i redan gravrika bygder, främst i 
Njurundas kärnområden vid Stångåns-Majåns vattensystem. I dessa bygder och 
norr om älven vid Nolby är fornlämningsfrekvensen av en täthet som endast 
motsvaras av mälarområdets bäst bevarade delar. I dessa centrala delar av 
landskapet motsvaras fornlämningsspridningen av kvarvarande bebyggelse med 
ortnamn av järnålderskaraktär. Skrängsta, Bunsta, Nolby och Solberg är ort
namn som har uppkommit under järnåldern, kanske i samband med en uppod
ling av de självdränerade, lättodlade sluttningarna ner mot vattendragen.

Flertalet nyfynd här förstärker bilden av en j ärnålderskolonisation som kan ha 
varit omfattande redan under äldre järnåldern men som av fynden att döma 
stagnerat under vendeltid.
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Fig 4. På krön och bergryggar vid bronsålderns kust ligger rösen och 
långrösen. I de magra markerna är dessa ibland välbevarade. Foto Ö. 
Hermodsson.
Cairns and long cairns are situated on summits and ridges along the 
Bronze Age coastline. On uncultivatable land these are sometimes well 
preserved.

Förutom de kvantitativa förändringar som revideringen medförde kunde en 
hel del preciseringar tillfogas beträffande gravformer. I den tidigare inventering
en har framgått att huvuddelen av gravarna i Norrland är högar. Ibland talas om 
mer eller mindre rösekaraktär i vissa områden — även i järnåldersbygden samt 
några få speciella fornlämningar. Förutom de båda ovan nämnda stensättning- 
arna finns en stor stensättning av rösetyp i Maista i Tuna som kallas Måle Jättes 
grav. I Tuna-Attmarbygden framkom vid revideringen ytterligare ett 10-tal sten- 
sättningar/rösen av former som troligen kan förknippas med ett äldre skede av 
järnålder/bronsålder. De variationer som finns i den äldre järnålderns gravskick 
i Mellansverige kan i viss mån återfinnas även här. Inte endast i Tuna-Attmar
bygden utan även i Njurunda finns flera stensättningar av rösetyp, t ex vid 
Häljum och vid Slätt. Dessa är här belägna i anslutning till högar och på nivåer 
som gör troligt att de kan vara från äldre järnålder. En del aparta former kunde 
noteras, t ex väster om Skrängsta, en stor långhög av närmast västsvensk art. 
Några skeppsformiga stensättningar registerades också, t ex vid Slätt och vid 
Åmon.
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Fig 5. Vid Attmar kyrka står två av Medelpads runstenar. FotoG. Flink. 
Two of the runestones of Medelpad stand outside the church of Attmar.

Ristningar
Fruktlösa försök gjordes att återfinna en hällristning som skulle ha funnits vid 
Matfors. Flera olika uppgifter fanns varav en gjorde gällande att ristningen 
skulle ha funnits vid ett under andra världskriget tillkommet skyddsrum på östra 
stranden av Ljungan. Kvarvarande hällar besiktigades vid flera tillfällen men 
endast sentida initialer kunde ses. Läget bedömdes som sannolikt, i analogi med 
andra norrländska ristningar, och därför togs uppgifterna på allvar även om 
diverse ristningstraditioner oftast inte tål en kritisk granskning. En äkta hällrist
ning, men kanske på fel plats, hittades vid skolan i Alista i Tuna socken. En 
äldre slipsten, av sandsten och alltså importerad, kanske från Västergötland, har 
lagts upp som trädgårdsbord på skolgården. I ytan på denna är ett tiotal skålgro
par/älvkvarnar inhuggna. Med stor sannolikhet kan antas att slipstenen har 
huggits på något ställe med skålgropar och att dessa alltså inte är äktnorrländ- 
ska.

Resultatslösa ansträngningar gjordes för att finna ursprunglig plats för det 
runstensfragment som finns på Sundsvalls Museum och som enligt uppgift kom
mit från Svalamon i Njurrunda.
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Fig 6. Skrängstagravfältet som är ett av de största i Medelpad är vårdat 
och skyltat. Foto G. Flink.
Skrängsta cemetery, one of the largest in Medelpad, is signposted and 
under preservation.

Husgrundsterrasser
Ovan gjorda preciseringar av den äldre inventeringen ger en utförligare bild av 
fornlämningsbeståndet men är knappast av betydelse för den övergripande tolk
ningen av det bebyggelsehistoriska förloppet. Betydelse för detta har däremot 
de nyregistrerade husgrundsterrasserna. Njurunda som är den enda helt revide
rade socknen under 1987 hade åtta husgrundsterrasser registrerade men ytterli
gare 26 kunde beläggas. Dessutom registrerades åtta terrasseringar av obestäm
bar typ. Dessa kan vara ålderdomliga odlingsytor men kan också vara svårt 
skadade husgrundsterrasser.

I 1987 års arbetsområde noterades sammanlagt 58 husgrundsterrasser på 40 
platser samt 11 terrasseringar dessutom. De sistnämnda skiljs terminologiskt 
från husgrundsterrasserna genom att de i regel ligger ensamma och ej i närheten 
av gravhögar, samt främst av att de inte har typiska karakteristika för husgrunds
terrasser. De saknar formelement som gavlar, stenskoning, eller begränsning. 
Det sistnämnda kanske är det säkraste sättet att genom okulär metod bestämma 
dessa fornlämningar. En viss svårighet i bedömningen existerar och därför kan 
flera av de som terrasseringar bedömda anläggningarna i själva verket vara
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husgrundsterrasser. Kanske ett 50-tal lokaler kan anses ha varit bebyggda under 
äldre järnåldern och sedan inte återkoloniserade. Lokalerna är så pass många 
och husgrunderna ännu fler, vilket ger anledning anta att den på Öland och 
Gotland och på andra håll i landet iakttagbara övergivandefasen kan ha en 
parallell i södra Medelpad och då inte endast i de centrala delarna av bygden 
utan i större delen av den äldre järnåldersbygden. Liknande resultat finns också 
efter revidering av Hälsingland.

Detta intryck förstärks när man ser spridningen av husgrundsterrasserna. 
Liksom i Hälsingland finns ett samband mellan de i bygdens randområden 
belägna gravhögarna och enstaka eller flera husgrunds terrasser. Vanligt var att 
husgrundsterrasser upptäcktes vid noggrann besiktning av marken intill redan 
kända högar. Ibland kunde t o m helt nya sådana mindre miljöer upptäckas.

Flera kompletta miljöer, med i något fall även fossil åkermark, kunde registe
ras, t ex vid Svedje och Maj-Gomaj. Vid Svala kunde noteras en husgrund av 
närmast kämpgravtyp liksom vid Skärsätt. I nutida skogsmark, men tidigare 
öppen mark vid Veda, finns spår av en mindre åkeryta som kan vara samtida 
med fornlämningarna.

Ljungans dalgång, särskilt runt Marmenbäckenet, var fullkoloniserad under 
järnåldern. Även här kunde ställvis talrika nyregistreringar göras både av gravar 
och husgrundsterrasser. Samma tendens fanns här som i Njurundabygden med 
fler nyfynd av gravar i redan gravtäta områden.

Överplöjda gravar
Överplöjda fornlämningar kan vara mer eller mindre tydliga spår av boplatser. 
Även högar och stensättningar har plöjts över eller annars kommit till skada vid 
jordbruksarbete. I slättbygderna i Skåne och Västergötland har omfattningen 
kommit att noteras under senaste årens fornminnesinventeringar. Skånes full- 
åkersbygder tycks därvidlag — inte helt överraskande - ha varit betydligt grav- 
tätare än vad som varit känt tidigare (jfr artikel om Malmöhus-län). I Väster
götland har bortodlingen medfört att knappast några spår är kvar av gravar som 
funnits i åkermarkerna. I Medelpads järnåldersbygd kunde noteras mycket talri
ka överplöjda högar redan vid föregående inventering. Tack vare uppteckningar 
av Ekdahl och från senare tid Enqvist kunde dessa något kompletteras i vissa 
områden. I Tuna och Njurunda socknar registrerades på flera ställen överplöjda 
högar. (Emellertid visade det sig senare vid undersökning av en av dem att inga 
spår av kulturpåverkan kunde ses och att anläggningen i fråga sannolikt var en 
naturbildning).

Vid Maista i Tuna finns talrika bevarade stora gravar och på kartskisser från 
1800-talet syns flera senare överplöjda högar. I närheten kunde på IR-bilder 
ytterligare runda markeringar ses som vid besiktning anades som förhöjningar i 
åkermarken och som antecknades som sannolika överplöjda fornlämningar. Vid
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Maista antecknades sex överplöjda högar medan i andra delar av socknen endast 
enstaka nya högar kunde noteras. Sedan gammalt är flera gravfält med överplöj
da högar kända, t ex vid Alista. I detta fornlämningsområde öster om Klingsla- 
tjärn finns flera tidigare kända gravfält och ensamliggande fornlämningar, bl a 
en treudd. Dessutom finns här en av Medelpads längsta husgrundsterrasser. Den 
är 50 meter lång och 13 meter bred och har tydlig kantskoning av sten. I Attmar 
registrerades i några fall misstänkta överplöjda högar. Självklart är det svårt att 
identifiera överplöjda fornlämningar. Flera olika förutsättningar måste uppfyllas 
för att rimligt säker bedömning skall kunna göras. Läge i topografin, dvs rimligt 
avstånd från äldre strandlinje, liksom närhet till säkra gravar är viktiga faktorer. 
Formerna i landskapet i omgivningen måste analyseras så att förekomst av 
naturliga upphöjningar kan uteslutas. Namnformer, både på objekt och bebyg
gelse, är av värde för slutlig bedömning. Äldre källmaterial kan ha de värdefulla
ste upplysningarna i ett landskap som Medelpad. Här har uppodlingen i flera fall 
varit av liten omfattning intill slutet av 1800-talet och fornlämningarna har i 
många fall inte hunnit helt suddas ut i formerna innan de blev noterade.

Boplatser
De relativt talrika husgrundsterrasserna och den nya kunskap som spridningen 
av dessa innebär har berörts. Ett annat problem med det tidigare källäget var en 
nästan total avsaknad på boplatser i kustregionen. Boplatserna ingick inte i 
programmet för den äldre inventeringen. Lösfynd av neolitisk karaktär finns 
noterade från flera håll i regionen och är ganska talrika. I Njurunda finns ett 
30-tal antecknade. Dessutom är sedan länge en sannolikt neolitisk hällkista känd 
i Indalens dalgång.

Boplatserna borde, av det landhöjningsförlopp vi känner, vara belägna vid 
nivån ovanför 20 meter över nuvarande havsyta, vilket motsvarar ungefär 
strandlinjen för havet vid tiden för Kristi födelse. Boplatser från romersk järnål
der känner vi genom husgrundsterrasserna men tidigare boplatsspår kan endast 
relateras till rimliga nivåer och närhet till gravar. Svårigheter finns här, bronsål
derns rösestråk ligger på bergs- eller moränkrön vid den forntida kustlinjen och 
boplatserna måste sökas ett bra stycke ifrån.

Endast 13 boplatser (R)-markerades och dessa kom fram genom fynd av t ex 
skörbränd sten från härdar samt fynd av slagen kvarts eller flinta. I några fall, 
t ex vid Bölesjön i Njurunda, iakttogs skärvsten och kvarts på nivåer som kan 
innebära boplatsspår från bronsålder. Tyvärr kan dock spåren lika gärna vara 
t ex utplöjda husgrunder från järnålder. Ett liknande fall noterades i Tuna på 
södra stranden av Marmen vid dess utlopp intill det gravfält som finns här. Här 
påträffades talrika avslag i kvarts samt skärvig sten och sotfläckar i åkern vid och 
över 25-metersnivån som alltså kan indikera en omfattande boplats från bronsål
der eller tidig järnålder. I några topografiskt välavgränsade lägen i Tuna-Attmar

205



kunde flinta, kvarts och skärvsten ses i öppen åker på nivåer som bör ha varit 
strandlägen under neolitikum i inre delen av den fjärd som utgjordes av nuva
rande Ljungdalen-Marmenbäckenet.

Bytomter
1 analogi med mellansvenska förhållanden kunde förväntas att övergivna bylä
gen skulle finnas i den fullkoloniserade bygden i Njurunda. Övergivande till 
följd av säteribildningar har inte skett här men i samband med skiftena under 
1700-1800-tal skedde förändringar på landsbygden som medförde att bebyggelse 
som funnits på samma tomt sedan järnåldern flyttades. Så bör fallet ha varit vid 
Berga by som finns karterad på storskifteskarta från 1761-62. Den topografiskt 
välavgränsade delen av 1700-talets radby, med sannolika rötter i järnålder, 
kunde avgränsas och R-märkas. Järnålderns samhälle upplevs här som påtagligt 
med runsten och gravhögar i omedelbar anslutning till husgrunder från skilda 
tider.

Ett annorlunda händelseförlopp kan ha skett vid det som på ekonomiska 
kartan kallas Prästbolet i Njurunda. Under 1500-talet var en bonde skattskyldig 
på Tuna som låg mellan Västbo och Nolby och som senare blev kyrkoherdebo
ställe. Detta bör vara samma plats med fornlämningar i närheten som beskrivs 
av Sidenbladh. Ett Tuna-namn i detta läge bör, som Selinge skriver, jämföras 
med det faktum att Tuna-namn och husbyar har samband med storhögar och den 
tidiga administrativa indelningen. Den plats som kan förknippas med kyrkoher
debostället och den forntida Tuna bör vara en tomt som nu har registrerats vid 
en övergiven motorcrossbana. Storhögarna i närheten, samt det medeltida ka
pell vars ruin fortfarande syns, indikerar att här kan ha funnits ett betydande 
maktcentrum under förhistorisk tid.

Fastigheten Stångom med gravfält och enstaka högar har i ett centralt läge 
flera husgrunder och andra spår av långvarig kulturpåverkan. Kontroll av lant- 
mäteriakter visade att här funnits gårdar under 1700-talet. Läget är sannolikt för 
bytomt med rötter i järnålder. Namnet Stångom bör ha samband med namnet på 
intilliggande vattendrag, Stångån.

Ytterligare en bytomt kan nämnas. Samtliga sex by/gårdstomter utom Tuna är 
pratiellt övergivna. Detta gäller även Maj gamla tomt. Här finns en omfattande 
bebyggelse med talrika gravar och även husgrundsterrasser. På storskifteskartan 
från 1786 var denna samt angränsande tomt de enda med bebyggelse i ett 
centralt läge. Namnet stavades under 1500-talet som Madi eller Madhe och torde 
syfta på de sanka ängar som omger Majån här. Anhopningen av gravar bör 
betyda att bebyggelsen funnits här sedan järnålder och därför kan förmodas att 
bytomten kan ha mycket lång kontinuitet.
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Fiskelägen
I tabellens kolumn Va finns en mindre grupp andra bebyggelselämningar av 
intresse, nämligen de medeltida fiskelägen vars grunder i en del fall kunde 
identifieras. Löruddens fiskehamn är fortfarande i verksamhet och här landas 
rekordlaxar och även annan fisk. Av äldre kartor framgår att den äldre hamnen, 
med ursprung i medeltid och kanske ännu tidigare, delvis varit belägen söder om 
nuvarande bebyggelser och kapell. Här finns också spår i form av grunder och 
kajskoning och området registerades alltså som fornlämning. Utom dessa forn- 
lämningar finns talrika andra lämningar från fiskeperioderna.

I anslutning till nuvarande bebyggelse ligger en vällagd labyrint och längre ut 
på klipporna finns mycket talrika ristningar av olika slag. Här finns namn, 
initialer, skeppsfigurer m m. En annan ålderdomlig rest av en fiskeplats kunde 
identifieras vid en vik några kilometer söder ut, vid Salen. Här låg under medel
tid hamnen Krankebo om vilken medeltida handlingar talar. Förutom de blyg
samma spåren av fiskehamnen återfanns en annan anläggning som var nämnd i 
excerpter som "förmodad domarring". Läget talar mot järnåldersgravar och 
sannolikt finns här en tillfällig begravningsplats som troligast hört till Krankebo. 
Namnet "Kyrkviken” intill styrker den teorin. Anläggningen liknar för övrigt 
inte en domarring utan består av en oval hägnad av tätt placerade delvis resta 
stenar. Den är belägen på svag platå och liknar mest en tillfällig gravplats.

Fångstgropar
Redan vid förstagångsinventeringen hade ett tiotal fångstgropar registrerats i 
skogsområdena mellan Sundsvall och Ljungdalen. Dessutom hade ett tiotal 
fångstgropar antecknats inom den del av Attmar som utgjorde 1987 års revide
ringsområde. Med den längre tid som står till förfogande vid den nutida invente
ringen kunde fångstgropslägen rekognosceras med gott resultat. Sammanlagt 57 
fångstgropar noterades på 24 lokaler. Detta är anmärkningsvärt. Som regel 
bildar fångstgroparna i inre Norrlands fångstgropsområden långa system med 
avsevärt antal anläggningar på varje registernummer.

Det utmärkande för kustregionens fångstgropar är att de förekommer i litet 
antal på varje lokal. Till en del kan detta förklaras med att man lagt fångstgro
parna i pass där ett fåtal fångstgropar räckt till som spärr. Den mycket brutna 
bergkullterrängen i kustzonen är lämplig för denna jaktform. Flera mycket 
tydliga och djupa fångstgropar registrerades i skogsområdena mellan Södra 
Stadsberget och Ljungadalen-Klingsta. På ett ställe söder om Sidsjö koloniom
råde fanns tom namnet Älggropsmyren på kartan vilket avsevärt underlättade 
återfinnandet av fångstgroparna.

I ett fall vid Östtjärnen i Tuna socken fanns parallellt med mycket tydliga.
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djupa fångstgropar ett antal grunda, otydliga fångstgropar som kan vara av 
mycket hög ålder. Prov från undersökta fångstgropar i inlandet har givit date
ringar från stenålder till medeltid och samma förhållande kan mycket väl råda 
även här. Intressant är i så fall spår av en kustbefolkning med kanske organise
rad jakt både till havs och till lands.

I Attmardelen av årets inventeringsområde var ett tiotal fångstgropar redan 
kända och bland dessa ett mindre fångstgropssystem vid Västgårdsbodarna. Ett 
tidigare okänt system om elva fångstgropar registrerades norr om Torringens 
ödeby. Talrika mindre grupper registrerades dessutom och förstärkte det intryck 
som finns beträffande spridningsbilden i kustregionen.

Oftast är fångstgroparna mycket välbevarade och håller samma genomsnitts
mått som är känt från inlandsområdena, dvs ca 3-4 meter i diameter och 1-1,5 
meter djupa. Det vore värdefullt att få undersöka och datera ett antal fångstgro
par för att se om de sammanfaller med järnålderns och den historiska tidens 
expansion eller om de i vissa fall kan vara ännu äldre.

Slutord
En stor ökning jämfört med förstagångsinventeringen märkts i antal registrerade 
lokaler. Antalet är närmast fördubblat och förutom de lokaler som markeras på 
ekonomiska kartan finns ett flertal gravliknande lämningar och bildningar. Här 
finns anledning kanske att beakta de som ligger i åkermark och i vissa fall kan 
vara överodlade högar. Ett flertal fyndplatser finns som givits registernummer 
och som vid besiktning i t ex öppen jord kan visa sig vara boplatsrester. Dessa 
bör alltså bevakas vid exploatering.

Summary
The 1987 field survey in the county of Västernorrland resulted in a quantitative 
increase and qualitative improvement in the Record of Ancient Sites and Monu
ments. In comparison with the previous record, about 25% more ancient monu
ments are now included.

House foundations and terraces in association with mounds in marginal areas 
of the prehistoric landscape form an important category. Efforts to locate settle
ment traces resulted in the registration of some 15 sites. They are situated 
between 20 and 100 m asl and yielded sparse finds of flint and other settlement 
indications.

A few more unusual monuments came to light, such as some ten low, carin
like stone-settings, some ship-settings and one long barrow. The 1987 revised 
survey widened to some extent the previously rather restricted spectrum of 
archaeological sites.
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In the immediate coastal zone several monuments from the postmedieval 
period were recorded. These included rock-carvings from the 18th and 19th 
centuries, fishing hamlets, etc. The latter consisted of house foundations and 
harbour remains, and were probably inhabited on a seasonal basis, being aban
doned as a result of land elevation.

Primarily in the west ot the inland region of our catchment area numerous 
fall-pits for elk were encountered. However, these monuments also occur near 
the coast. Here the hunter culture of the Norrland inland meets the coast.
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Arbetsområde i Y-län

Selånger
i SUNDSVALL

Attmar

Njurunda

Resultat av den år 1987 reviderade fornminnesinventeringen 
inom Y-län

I II III IV V VI VII VIII

a b c d a b a b a b 

Alnö 5/3 1/1 6/4 - - - - - - - -

Sundsvall 21/11 - - 21/11 - - 5/2 - 1/1 5/5 - -
Attmar 100/45 2/1 11/5 113/51 6/6 - 35/12 1/1 - - 1/1 9/9

Selånger - - - 0/0 - - 671 - 1/1 - - 1/1

Tuna 474/159 3/3 24/14 501/166 8/6 1/1 15/9 3/3 4/4 - - 4/4

Njurunda 631/235 2/2 46/28 679/245 11/11 20/18 13/12 4/4 17/15 474 3/3 12/12

Summa 1231/ 7/6 82/48 1320/ 25/23 21/19 74/36 8/8 23/21 9/9 4/4 26/26
453 477
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I: Fullständighet inom socken; x = hela sock
nen, blankt = del av socknen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IX X XI
b c XII

b c
6/4 3 4/3 2 50 3 0 0

27/14 22 12/7 9 75 12 10 83
155/70 153 74/33 39 53 84 69 82

7/2 7 0/0 0 0 2 5 250
532/187 271 432/139 69 16 221 50 23
744/305 489 533/245 146 27 277 212 77

1471/
582

945 1055/
427

265 25 599 346 58





Fornminnesinventeringen 1987 
i Norrbottens och Västerbottens län

av Lennart Klang

Fornminnesinventeringen för den ekonomiska kartan i norr 1987 berörde fram
förallt södra delen av Luleå kommun (Nederluleå socken), östra delen av Piteå 
kommun (socknarna Norrfjärden, Piteå och Hortlax) och nordöstra delen av 
Skellefteå kommun (Byske socken), dvs ett område i både Norrbottens och 
Västerbottens län (se karta över arbetsområdet).

Arkeologiskt har området gjort sig känt för främst två saker, Bjurselet i Byske 
socken och Jävrebygden i Hortlax socken. Vid Bjurselet har man sedan 1820-ta- 
let påträffat minst 5 depåfynd med sammanlagt ca 175 tjocknackiga yxor av 
sydskandinavisk eller preussisk flinta i anslutning till vad senare års forskning 
konstaterat vara en betydande stenåldersboplats (Christiansson 1970, Broad- 
bent 1982, Bertvall 1985, Knutsson 1988). Jävrebygden strax söder om Piteå har 
jämte Piteåtrakten uppfattats som den kanske nordligaste utlöparen av det 
norrländska kuströsestråket (Selinge 1974). Till dessa arkeologiskt välkända 
platser kan läggas Kyrkbyn i Piteå socken, en medeltidsarkeologiskt uppmärk
sammad lokal i övre Norrland med sydskandinaviska och västeuropeiska fynd 
från bebyggelselämningar efter en marknadsplats för bl a hantverkare, handels
män, jägare och fiskare (Lundholm 1978), sannolikt från tidsskedet ca 1200-1425 
(Wallerström 1983). Bjurselet, Jävrebygden och Kyrkbyn med sina vittnesbörd 
om stenålder, bronsålder/äldre järnålder respektive medeltid antyder en varie
rad fornlämningsstruktur i 1987 års inventeringsområde med hänsyn till bakom
liggande ekonomi och kronologi.

Sätter man 1987 års inventeringsområde i relation till den närmaste arkeolo
giska omvärlden förstärks intrycket av varierad fornlämningsstruktur i regionen. 
Omedelbart öster om området finner vi Stor-Rebben, en skärgårdsö med laby
rinter, tomtningar m m efter fiskelägen och sälfångstläger från olika tidpunkter i 
skedet yngre järnålder-ny tid (Varenius 1964 och 1978, Broadbent 1988, Nils
son 1988). Ett stycke västerut finner vi Gråträsk, där en samisk metalldepå (eller 
offerplats) har givit fynd av spännen, armringar, hängen, pärlor m m av brons, 
tenn och silver samt silvermynt med förebilder i arabiska, tyska, engelska, 
danska och norska mynt från 1000-talet, daterad till ca 1000-1350 (Serning 1956, 
Zachrisson 1984). Följer vi norrlandskusten norrut från 1987 års inventerings
område vidtar områden som fornminnesinventerades i Kalixbygden 1984-85 
(Klang 1986, Aronsson 1987) och nedre Tornedalen 1986 (Klang 1988a och
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Fig 1. Bjurselet i Byske sn. En av övre Norrlands mest uppmärksamma
de stenåldersboplatser har grävts ut i åkern kring gården. Foto L. Klang. 
One of the most well-known Stone Age settlement sites in upper Norrland 
was excavated in the fields round the farm.

Fig 2. Ämne till flintyxa, funnet på en stig nära Bjurselet vid 1987 års 
inventering. Bjurselets stenåldersboplats har främst förknippats med 
fynd sedan 1800-talet av ca 175 tjocknackiga liknande yxor. Foto A. 
Karlsson.
Flint axe blank, found on a track near Bjurselet during the field survey of 
1987. The Stone Age settlement site at Bjurselet iskno wn primarily for the 
discovery in the 19th century of about 175 thick-butted axes of the same 
kind.
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Fig 3. Litet rose på Ursberget nära Piteå. FotoL. Klang. 
Small cairn on Ursberget near Piteå.

1989a), områden med fynd från stenåldersbyar, bronsålders- och järnåldersbo- 
sättningar m m (a.a.) Söderut från 1987 års område är det inte långt till Lundfors 
och andra lokaler med lämningar efter liknande stenåldersbosättningar som de i 
Tornedalen (jfr Broadbent 1979 och 1982).

Bebyggelsehistoriskt har 1987 års inventeringsområde karaktäriserats som ett 
medeltida kolonisationsområde med på 1600-talet mycket stora byar i oregel
bundna agglomerationer (Enequist 1937, Erixon 1960). Den äldre forskningen 
förläde kolonisationen och uppodlingen av detta område till tiden efter 1320, då 
centralsvenska intressen började göra sig tydligt gällande i övre Norrland (Ahn- 
lund 1931, Olofsson 1962, Lundholm 1988). I Tornedalen har nyare forskning 
tidigarelagt uppodlingens initialfas till 1000-talet (Sundström 1984) och uppfattat 
kolonisationen i detta skede som finsk (Vahtola 1980). Den finska kolonisatio
nen anses vidare ha omfattat delar av övre Norrlands kustland i övrigt (Julku 
1986, Karman 1987, Holm 1988).

Det är främst ortnamnen som legat till grund för slutsatser om övre Norrlands 
finska kolonisation. De allra flesta ortnamnen i 1987 års inventeringsområde
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Fig 4. Bebyggelse och odlingslandskap vid Böle i Piteå sn, en medeltida 
by med 12 gårdar enligt geometriska jordeboken 1643—48 och 9 gårdar 
enligt 1543 års jordabok. I Böle har även en vikingatida spännbuckla 
påträffats (utställd på Norrbottens museum). Foto L. Klang.
Settlement and arable land at Böle in the parish of Piteå.

uppfattas emellertid som svenska, och av dem tilldrar sig namn på -mark särskilt 
intresse ur kolonisationshistorisk synpunkt (t ex Gagsmark, Blåsmark, Hem- 
mingsmark). Dessa har betydelsen ”nybyggen i skog” och möjligen en datering 
till 1200- eller 1300-tal (Holm 1949, Audén 1983, Fries 1983). Dateringen får 
dock anses oklar i flera fall med hänsyn till de skrifthistoriska källornas karaktär 
och namnens av allt att döma betydligt längre tillkomstperiod (jfr Sundström 
1984 och Fries 1984), men det intressanta är att dessa nybyggen rimligen togs 
upp på utmarker inåt landet till redan etablerade moderbyar vid kusten (jfr 
Egerbladh 1987). Vi får här alltså en antydan om svensk kolonisation före 
1300-talet, dvs det skede i historien då skriftliga källor om övre Norrland är 
mycket knapphändiga. Lägger man samman indicierna på finsk och svensk 
kolonisation under den äldre medeltiden med nyare arkeologiska resultat från 
undersökningar av samtida skärgårdsbosättningar och samiska bosättningar i 
inlandet (Broadbent 1988, Baudou 1986 och 1987) kan det tyckas möjligt, att 
den bygd som historiska källor framställer som mycket konsoliderad på 1500-ta- 
let skulle kunna ha en bosättningshistoria med anknytning till den förhistoriska 
tidens slutskede.
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Fig 5. Kyrkan i Öjebyn (Piteå landsförsamling) med separat torn
byggnad; två av Norrbottens få byggnader med medeltida anor 
(1400-tal). Foto L. Klang.
The church of Öjebyn (rural parish of Piteå) with a freestanding tower; 
two of the few buildings in Norrbotten with roots in the Middle Ages (15 th 
century).

En av byarna i 1987 års inventeringsområde, Svensbyn i Piteå socken, har i 
lokalhistorisk forskning uppfattats som den kanske allra största byn i hela Sveri
ge på 1500-talet (Svensbyboken sid 8f). Imponerande i inventeringsområdet år 
också Nederluleå kyrka, enligt uppgift landets största medeltida byggnadsverk 
norr om Uppsala domkyrka. Även kyrkan i Öjebyn är imponerande som påmin
nelse om medeltiden i inventeringsområdet.

Prioriterade insatser och inventeringens resultat
Efter ett par år med inriktning på allmän fornlämningskunskap formulerades ett 
”forsknings- och utvecklingsprogram” vid RAÄ:s enhet för arkeologisk doku
mentation i övre Norrland, ”Fd Norr” (dvs det regionkontor i Luleå som 
skapades 1984). Avsikten med programmet är att prioritera kunskapsuppbyg
gande inom angelägen forskning och dokumentation och att anpassa priorite
ringarna efter aktuella inventeringsområdens geografiska karaktär (jfr fig 6).
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Fyra utvecklingsområden prioriterades:

- Förhistoriska boplatser
- Skärgårdens fornlämningar
- Fornlämningar i samiska kulturmiljöer
- Medeltida bebyggelselämningar och kulturlager

Mot bakgrund av kunskapsläget och prioriteringarna enligt ovan blev målsätt
ningen i 1987 års inventeringsområde:

- att hitta boplatser tillhöriga rösestråket
- att noggrant inventera skärgårdens lämningar
- att skärpa uppmärksamheten på härdar m fl lämningar av samisk karaktär
- att redovisa medeltida bebyggelselämningar och kulturlager

Därtill kom givetvis målet att upprätthålla hög och jämn standard vad gäller 
övrig fornlämningsidentifikation, t ex att hitta tidigare okända förhistoriska gra
var och att identifiera boplatser från tiden före gravbyggartiden.

Resultatet som sammanfattas i tabellsammanställningen på sid 236 visar att 
tidigare kända 219 lokaler utökades till 1795 (kolumnerna Xlla och X). Vidare 
kan man se att 102 tidigare registrerade förhistoriska fornlämningar (kolumn 
Xla) utökades till 400 (sammanräkning av kolumnerna Illd och IV). När även 
fornlämningar från ospecificerad eller historisk tid medräknas visar kolumn IX 
att 867 fornlämningar dokumenterades på 429 lokaler.

Gravar och förhistoriska boplatser
Man kan mot bakgrund av målsättningarna enligt ovan bl a konstatera att det 
givetvis är mycket svårt att säkert fastställa funktionella samband mellan gravar 
och boplatser. I några fall pekar rumsliga och topografiska indikationer ändå på 
sådana samband i inventeringsområdet, bl a mellan skärvstensförekomster och 
gravar, boplatsgropar och gravar samt tomtningar och gravar. Dock ges inga 
exempel i 1987 års inventeringsstatistik på sådana samband mellan hyddbottnar 
och gravar som kan förmodas i den enastående grav- och boplatsmiljön vid 
Fattenborg i Töre socken i 1985 års inventeringsområde (Klang 1988c och 
1989a).

De största lokalerna med boplatsvallar respektive kokgropar i 1987 års områ
de registrerades i Nederluleå socken. En lokal med 11 boplatsvallar (hyddbott
nar) och en annan med ca 50 kokgropar hör sannolikt till äldre järnålder respek
tive bronsålder-äldsta järnålder, att döma av höjden över havet, landskapets 
struktur och undersökningsresultat från lokaler med liknande fornlämningar i 
nordfennoskandiskt område (jfr t ex Simonsen 1961 och Lundin 1989). Bägge
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Fig 6. Utgivningsplan för den ekonomiska kartan (Gula kartan) i Norr
bottens län. De första verksamhetsåren har kustkommunerna kartlagts 
och fornminnesinventerats (produktionsområdena 1—5). Framöver kart
läggs inlandet jämsides med en revidering i områdena 1-3 (verksam
hetsområde 15). Planen har gjorts av lantmäteriet i samråd med olika 
intressenter. Den modifieras efterhand vid behov.
Timetable for the publication of the Economic Map (Gula kartan) in the 
county of Norrbotten.
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Fig 7. Boplatsvallar (hyddbottnar) på Sågberget nära Vallen och Hol- 
fjärden i Nederluleå sn. Dessa hyddbottnar är 3x3 till 5x3 m stora och 
omgivna avi—3 m breda och intill 0,4 m höga vallar. De ligger på rad 
med långsidorna mot varandra. Foto L. Klang.
Site mounds on Sågberget.

dessa lokaler saknar förhistoriska gravar i närmaste omgivningar enligt invente
ringsresultatet. Dessa och många andra boplatslokaler kan förmodas ha varit 
strandbundna, vilket ger goda möjligheter att datera utifrån höjden över havet 
och kännedom om landhöjningsförloppet (jfr Broadbent 1978 och Segerström & 
Renberg 1986). De som analyserats osteologiskt i 1987 års inventeringsområde 
ger samtliga besked om förekomst av vikaresäl på boplatserna (Klang 1989c). 
Detta verifierar hypotesen om forntida skärgårdsanknytning och därmed stenål- 
dersdatering i flera fall för boplatserna.

Trots att de flesta boplatserna av förhistorisk karaktär identifierades i sock
narna med ”rösestråket” (se tabellsammanställningen sid 236 kan fältiakttagel
serna 1987 sägas tyda på att de flesta av dessa boplatser inte tillhör gravbyggarna. 
Boplatser i anslutning till gravlokalerna har som ovan påpekats ändå påträffats 
varvid den intressanta iakttagelsen gjordes att dessa ofta utgöres av mycket 
diffusa skärvstensförekomster, i flera fall frameroderade i väg- och täktskärning- 
ar. Målet att hitta boplatser tillhöriga rösestråket tycks alltså ha uppnåtts, vilket 
ger utgångspunkter för analyser av skilda slag vid framtida forskningsinsatser. 
”Gravboplatsernas” diffusa karaktär visar att ett svåruppskattat antal boplatser,
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Fig 8. Skärvstensförekomster i 1987 års inventeringsområde är ofta 
mycket diffust framträdande i landskapet. I regel behövs ett markin
grepp för identifikationen av denna fornlämningstyp samt sådan skarp 
blick för företeelsen som bl. a. fornminnesinventeraren på bilden har, 
Sven Donald Hedman. Foto L. Klang.
In the area covered by the field survey of1987 occurrences of fire-cracked 
stone often lack prominence in the landscape.

utan synliga anläggningar på marken, ännu inte har identifierats. Samtidigt kan 
man ställa sig frågan om dessa möjligen inte var permanent bebodda året runt. 
Man kan vidare spekulera i frågan om ett gravbyggande folk levde i samma 
region som ett icke gravbyggande folk under bronsålder-äldre järnålder eller 
om gravbyggarna även gav upphov till ett stort antal boplatser på avsevärda 
avstånd från gravmonumenten. Fältmaterialet som framinventerats ger förut
sättningar att belysa dessa frågor i övre Norrland i relation till forskning i 
liknande frågeställningar för övriga Norrland (jfr Baudou 1977 och Selinge 
1979).

Fornlämningar i skärgård och i samiska kulturmiljöer
I skärgårdsdelen av 1987 års inventeringsområde har ca 150 objekt klassificerats 
som fornlämningar, främst helt övergivna fiskelägen med tomtningar, husgrun
der, båtlänningar, gistgårdar och labyrinter. Exempel finns också på ballastplat
ser, varvsplatser och ryssugnar. Därtill kommer sådana lokaler som medtagits i
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Fig 9. Skärgårdsvy i 1987 års inventeringsområde med gistgård (nåttork- 
ningsställning), stenpir och småbåtar. I förgrunden uppgrundade sten
samlingar, möjligen gamla båtlandningsplatser. Foto L. Klang. 
Archipelago scene in the 1987field survey area, showing rack for drying 
fishing-nets, stone pier and small boats. In the foreground piles of stone, 
possibly disused landing stages for boats, raised above water by the pro
cess of land elevation.

fornlämningsregistret men tills vidare inte klassificerats som fornlämningar (bl a 
bebyggelselämningar av oklar karaktär, husgrunder i anslutning till icke helt 
övergiven bebyggelse, tjärdalar, stensamlingar som kan ha varit gamla sjömär
ken etc). Även dessa lokaler har stort intresse vid en samlad analys och vid 
kulturmiljövårdens bedömningar. En särskild sådan analys planeras när hela 
skärgården i Norrbotten inventerats färdigt år 1989.

Lokaler med härdar, med stor sannolikhet efter samiska visten, har särskilt 
registrerats i inventeringsområdets södra hälft. Av ca 100 härdar på ett 40-tal 
lokaler har ca 85 antecknats i de tre södra socknarna Byske, Hortlax och Piteå. I 
flera fall förekommer de i grupper om tre till fem härdar såsom typiskt för en 
samisk ”siida”, d v s en sammanhållen social grupp om tre till fem familjer med 
egna kåtor (jfr Bergman 1987). Många av härdlokalerna ser ålderdomliga ut 
genom vegetationens övertorvning, men inga av dem i 1987 års inventeringsom
råde har ännu undersökts och daterats. Kunskapsförbättrande utvecklingsarbe
ten i detta ämne planeras inom ramen för inventeringen de närmaste åren.
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Fig 10. Gammal härd vid Sågheden nära Svensbyn i Piteå sn. Delvis 
övermossade stenar känns med inventerarens jordsond. FotoL. Klang. 
Old hearth at Sågheden, near Svensbyn in Piteå parish. Partly moss- 
covered stones can be discovered with the field surveyor’s probe.

Medeltidens bebyggelselämningar
Framtida analyser får utvisa i vilken utsträckning fornlämningar i skärgården och 
av samisk karaktär tillhör bebyggelsebilden i tidsskedet medeltid-yngre järnål
der. Troligen kan några lokaler ge mycket viktiga upplysningar om det tidsskede 
som föregick den bebyggelsebild som skriftliga källor inklusive lantmäterikartor 
beskriver på 1500- och 1600-talen.

Intresset för medeltida bebyggelselämningar och kulturlager i det jordbruks
landskap de skrifthistoriska källorna beskriver ledde 1987 till ett särskilt projekt 
inom ramen för fornminnesinventeringen. Detta inriktades inledningsvis på ex
cerpering ur lantmäterikartor i syfte att följa bebyggelseutvecklingen sedan 
1600-talet och överföra gårdstomternas läge från de äldsta kartorna till 1940-ta- 
lets ekonomiska karta (Klang 1987a och 1989b). Vidare excerperades 1500-talets 
jordabok (tryckt i Nordlander 1905) i syfte att försöka följa bebyggelseutveck
lingen bakåt till medeltiden. Detta excerperings- och analysarbete utfördes av 
fornminnesinventeraren m m Maria Lindström och följdes upp i fält sommaren

223



Fig 11. Sunderbyn i Nederluleå sn år 1645 enligt Enequist 1937 sid 81. 
Sunderbyn, parish of Nederluleå, in 1645, according to Enequist 1937, p. 81.
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Fig 12. Sunderbyn år 1704. 1 = Brukad åker, 2 = Äng, 3 = Lägder, 4 = 
Ode och obebyggda hemman. Efter Enequist 1937 sid 151. Lägg märke 
till gårdstomt nr 16.
Sundberbyn in 1704.1 = cultivated fields, 2 = meadows,
3 = low-lying meadows, 4 = abandoned and uninhabited farms. After 
Enequist 1937, p. 151. Note farm no. 16.
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1987 med besiktningar genom varje berörd fornminnesinventerare, varvid 
beskrivningar upprättades i inventeringsböckerna över varje gårdstomt enligt de 
äldsta kartorna.

Genomgången av de äldre kartorna och besiktningarna i fält visade föga 
överraskande att det helt övervägande antalet gårdstomter pä 1600-talet var 
bebyggda är 1987. I tabellsammanställningen på sid 236 har detta inneburit att 
ett stort antal lokaler har tillförts kolumn X. Lokalerna med befintlig bebyggelse 
på gamla tomter har alltså ej R-markerats på den ekonomiska kartan men 
således införts i fornlämningsregistret. 1 egenskap av viktiga informationsbärare 
om sannolikt medeltida kulturlagar blir de av intresse att bevaka ur antikvarisk 
synvinkel.

Metoden att registrera gamla tomter har efter pilotprojektet 1987 inordnats i 
det ordinarie inventeringsarbetet i övre Norrland. Inför ett seminarium i Jön
köping i april 1989 om den medeltida landsbygden gjordes en sammanräkning 
över resultatet åren 1987-88 (se fig 14). Av denna framgår att 727 gårdstomter 
registrerades 1987-88, att 19 av dessa hade helt övergiven bebyggelse (och såle
des R-markerades pä den ekonomiska kartan), att de 727 gårdstomterna redovi
sades som 425 lokaler i fornlämningsregistret och att de totalt tillhör 72 byar.

1 detta sammanhang saknar det betydelse att antalet gårdstomter för 1987 och
1988 inte separerats i tabellen (fig 14). Viktigare är att konstatera att invente
ringsresultatet här har skapat förutsättningar att studera den medeltida bygden 
utifrån hypotesen att bebyggelsens framväxt till väsentliga delar kan vara en 
intern process och inte enbart ett resultat av kolonisationsvågor från Karelen, 
Stockholm, Tavastland, Savolax, Hälsingland eller annan avlägsen trakt. Ge
nom att plotta ut de registrerade gårdstomterna på en underlagskarta med 
nuvarande l()-meterskurvan som strandlinje (och där även 5-metersisohypser på 
högre nivåer finns med) erhålls en topografisk analyskarta som i kombination 
med geometriska och kamerala analyser ger goda utgångspunkter för en bedöm
ning av bebyggelseutvecklingen (jfr Egerbladh 1986). Sannolikt kan man identi
fiera bykärnor som möjligen hade koloniserats redan vid slutet av järnåldern 
som blivande kustbondebyar med ursprungligen dominerande marina närings
fång och därmed strandkontakt. Analysen kan drivas vidare med beaktande av 
fynd, ortnamnens etniska karaktär, kända birkarlagårdar etc. Arkeologiska 
provgrävningar och mer omfattande undersökningar kan i framtiden göras på de 
platser som framträder och bedöms särskilt intressanta.

En analys av den medeltida utvecklingen skall givetvis även beakta registrera
de bebyggelselämningar utanför gårdstomterna enligt det äldsta kartmaterialet. 
Enstaka lokaler med ålderdomliga, möjligen medeltida sådana lämningar har 
bedömts som fornlämningar i 1987 års inventeringsområde. I enstaka fall har 
också arkeologiska undersökningar tidigare företagits i medeltida bebyggelse
lämningar i Norrbotten, dock utan att publiceras på önskvärt sätt (jfr Hedvall & 
Nordell 1988).

Det är alltså möjligt, att registreringen av gårdstomter i kustbondebyarna.
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Fig 13. Helt övergiven gammal gårdstomt vid Öjebyn i Piteå sn identifie
ras tack vare studier av äldre lantmäterikartor. Platsen har delvis avba
nats i sen tid och saknar synliga husgrunder. På bilden studeras proble
met att identifiera den forna bebyggelsen på platsen av fornminnesinven- 
teraren Jans Heinerud och till vänster, på studiebesök, RAÄ:s expert på 
kulturlandskapsanalys med hjälp av äldre lantmäterikartor, Clas Toliin. 
FotoL. Klang.
Deserted farms at Ojebyn, Piteå parish, could be identified thanks to the 
examination of early land surveyor’s maps. The area has been partly 
stripped of its vegetation in the recent past.

härdar en bit in i landet och tomtningar m m i skärgården ger upphov till ett 
monster som förklarar bebyggelsebilden i övre Norrland i tidsskedet yngre järn
ålder-tidig medeltid. I själva verket skulle detta mönster kunna tyda på att 
härdar och andra föga monumentala anläggningar vid kusten under den yngre 
järnåldern har odlats bort eller försvunnit på annat sätt i vissa av de medeltida 
kustbondebyarna. Någon ”lucka” i den förhistoriska bebyggelsens utveckling 
mellan äldre järnålder och medeltid skulle i så fall inte föreligga. Människors 
sannolikt kontinuerliga anpassning i det långa tidsperspektivet till den samtida 
kusten (jfr Klang 1987b och 1989c) var av allt att döma ett faktum även under 
den yngre järnåldern och den tidiga medeltiden i övre Norrland.
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Socken Antal
gårdstomter

1643-48

Antal R- 
markerade 

tomter

Antal
lokaler

Antal
byar

Råneå 78 — 36 10
Överluleå 110 2 46 12
Nederluleå 239 3 170 22
Norrfjärden 64 5 42 7
Piteå 144 7 78 8
Hortlax 60 1 29 6
Byske 32 1 24 7

727 19 425 72

Fig 14. Tabell över antalet gårdstomter per socken i 1987—88 års inven
teringsområde enligt geometriska jordboken 1643—48. Tabellen visar 
också hur de redovisats i fornlämningsregistret och på hur många byar de 
fördelas. Upprättad av Jorma Karman.
Table showing the number of farms per parish in the area covered by the 
1987-88field survey according to the cadastral maps of1643—48. The 
table also shows how they are described in the Record of Ancient Sites and 
Monuments and into how many villages they are divided.

Publicering
Platsledare vid fornminnesinventeringen 1987 i Norrbottens och Västerbottens 
län var antikvarierna Kjell-Åke Aronsson och Jorma Karman (vilka svarar för 
statistiken på sid 236) samt författaren till denna uppsats. Därutöver deltog 12 
amanuenser och 7 praktikanter i inventeringsarbetet i fält. Samtliga fornminnes- 
inventerare har i samarbete med platsledarna publicerat sina resultat av inven
teringsarbetet i lantmäteriets allmänna kartserie ”Gula kartan”, dvs den tryck
ta versionen av den ekonomiska kartan i skala 1:20 000, vars baksidor således är 
fyllda med informationstexter om natur, bebyggelse, kulturlandskap och forn- 
lämningar. Denna publicering görs regelmässigt i landet än så länge endast i 
Västerbottens och Norrbottens län. Två av fornminnesinventerarna 1987, Ceci
lia Bertvall och Anders Karlsson, fungerade som redaktörer för de sammanlagt 
24 ”baksidestexter” som publicerades våren 1988 på lika många ”Gula kartor” 
över 1987 års inventeringsområde. Därutöver har mer sammanfattande sam
manställningar publicerats för Västerbottensdelen (Klang 1988b), Piteåområdet 
(Karman 1988) och inventeringsområdet 1984-87 (Klang 1987b). Ytterligare 
publiceringsinsatser planeras den närmaste tiden.
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Fig 15. Del av fornminnesinventeringens ”kärntrupp” i övre Norrland 
vid 1987 års inventering. Från vänster Jorma Karman, Ove Fialen, Ker
stin Lundin, Britta Wennstedt, Robert Olsson, Lena Olofsson, Inge 
”Fale Bure” Lindström och Anders Karlsson. Sittande Cecilia Bertvall 
och Maria Lindström framför en av ca 50 kokgropar i närheten av Al- 
viksträsk i Nederluleå sn. Foto L. Klang.
Some of the field surveyors in Upper Norrland during the 1987season.

Summary
The archaeological survey of the region (see map p. 235) concentrated especially 
on four fields of interest:
— prehistoric settlement sites
- sites in the archipelago
- sites in Saarni cultural settings
— medieval settlement remains and cultural layers

Prehistoric settlement sites proved to be of very varied types. In association with 
burial monuments (previously recorded cairns and stone-settings), some extre
mely diffuse occurrences of fire-cracked stones, isolated small pit features or 
cottage foundations were identified. The largest and most substantial settle
ments sites from the ‘grave construction period’, i.e. Bronze - Iron Age, were 
encountered in areas without graves. These settlement remains included hut

229



circles and sites with numerous earth ovens. Stone Age localities constitute a 
further type of prehistoric settlement site.

The majority of these various preshistoric settlements types can be regarded as 
littoral. The ringed seal was of great significance to their inhabitants.

Ancient monuments in the archipelago consist principally of abandoned fis
hing hamlets or seal-hunting camps with cottage foundations (several from the 
Iron Age), house foundations, traces of racks for drying fishing-nets, landingsta
ges and labyrinths (from the medieval and, above all, post-medieval period).

Abandoned Saarni camps, with hearths marking the site of tents, were identi
fied primarily in the southern part of the area.

The field survey of medieval settlement remains and cultural layers was based 
on early surveyors maps. All farmsteads recorded on cadastral maps of the 1600s 
were described and marked on a map. This survey is very summary, but it is 
adequate as a starting-point for scientific analyses of settlement development in 
the period of the late Iron Age and the Middle Ages. These analyses will 
probably show that along the upper Norrland coast there is no ‘gap’ in the 
development of settlement patterns between the prehistoric and the historical 
periods.
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Arbetsområde i AC-län BD-län

Överluleå

Älvsby

Nederluleä

Norrfjärden

Hortlax
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Resultat av den år 1987 reviderade fornminnesinventeringen 
inom AC-län

1 II III
a b c d

IV V
a b

VI VII
a b

VIII
a b

Byske

Summa

32/16 8/7 40/23 27/24 70/39 30/11 3/3 2/1 58/55 17/17

Resultat av den år 1987 reviderade fornminnesinventeringen 
inom BD-län

I II III
b d

IV V
b

VI VII
b

VIII
b 

Hortlax 89/45 1/1 36/14 126/60 11/11 65/39 29/15 - 5/5 1/1 33/32 15/15
Piteå 12/6 1/1 13/10 26/16 5/5 59/34 18/5 5/5 3/3 9/9 63/54 13/13

Norrfjärden 11/9 - 19/11 30/20 4/4 36/27 61/22 2/2 3/3 3/3 29/29 18/18

Nederluleå 9/6 - 107/13 116/19 14/14 33/17 42/17 2/2 1/1 7/6 58/52 59/59
Överluleå - - - - 1/1 - - - - - 1/1 1/1
Älvsby

Summa 121/66 2/2 175/48 298/115 35/35 193/117 150/59 9/9 12/12 20/19 184/168 106/106
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IX X XI XII

170/96 369 20/9 20 100 30 339 1130

IX X XI
b

XII
b c

236/130 295 61/29 65 107 67 228 340
116/65 316 17/9 9 53 39 277 710
136/68 261 4/3 26 650 14 247 1764
208/69 542 - 116 - 69 473 686

1/1 9
3 - - - -

9
3 -

697/333 1426 82/41 216 263 189 1237 654

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

av Sonja Wigren

Under år 1987 har UV Mitt utfört 187 uppdrag, varav 90 har berört förhistoriska 
lämningar eller miljöer. 43 193 timmar har tillbringats i fält och den typ av 
undersökningar, som har dominerat, har utgjorts av antikvariska kontroller och 
prov- eller förundersökningar (jfr tabell).

LANDSKAP
Antal
uppdrag

Medeltid 
Nyare tid

Förhisto
risk tid

Undersökt 
yta i m2

Arkeolog
timmar

Dalarna 3 3 — 2.700 3.740
Hälsingland 2 2 - - 96
Närke 6 6 - 629 484
Södermanland 66 25 34 6.666 11.515
Uppland 53 14 38 47.663 19.179
Västmanland 5 4 1 2.011 1.740
Östergötland 52 29 17 3.527 6.439

SUMMA 187 83 90 63.196 43.193

I statistiken ingår ej externt undersökta ytor, fosfatkarteringsytor eller inventeringssträckor.

Liksom tidigare har verksamhetens tyngdpunkt, när det gäller förhistoriska 
undersökningar, legat i tre landskap, Södermanland (39 uppdrag), Uppland (45 
uppdrag) och Östergötland (24 uppdrag), medan endast två uppdrag utförts i 
Västmanland. I andra landskap, inom UV Mitts arbetsområde, har under året 
utförts enbart medeltida undersökningar.

Förutom uppdragen i fält har UV Mitt arbetat med ett flertal utredningar på 
uppdrag av bl a länsstyrelserna i de olika länen inom arbetsområdet. Utställ
ningar och föredrag, liksom guidningar på utgrävningarna och i andra fornläm- 
ningsmiljöer har ingått i verksamheten.

Under året har UV Mitt även givit ut en publikation, ”7000 år på 20 år”, där 
de senaste tjugo årens grävningsresultat sammanfattas.
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Södermanland. Bland de många undersökningarna i landskapet har undersök
ningarna i samband med den s k Grödingebanan varit dominerande. Utgräv
ningarna började redan 1986 och under året återstod att undersöka huvudsakli
gen en stenåldersboplats vid Svalsta (Kyrktorp) i Grödinge socken.

Boplatsen låg i en sydostsluttning, 25-32 möh, med anläggningar som härdgro
par, förråds- och avfallsgropar, sotlinser m m. Fynd av bl a gropkeramik, yxor, 
mejslar, slipstenar, maisten, kvarts och grönsten daterar boplatsen till mellan- 
neolitisk tid.

I ett intilliggande kärr togs prover i syfte att klarlägga våtmarkens geologiska 
historia. Detta har skett i samarbete med kvartärgeologiska institutionen vid 
Stockholms universitet.

Även en intilliggande fornborg berördes av bansträckningen. Provschakt har 
tagits upp i denna och material för C14- och TL-analyser har tagits till vara.

Ytterligare ett par delundersökningar av stenåldersboplatser har gjorts. Vid 
”Smällan” i Grödinge socken kunde en boplats, belägen ca 35 möh, dateras till 
tidig- och mellanneolitisk tid. Även här påbörjades undersökningen 1986.

Vid Alby (Häggsta) i Botkyrka socken framkom flera, svagt mörkfärgade 
kulturlager, 30-38 möh, vilka låg parallellt med den dåtida stranden. Såväl 
fyndmängd som fyndtyper skilde sig mellan lagren och detta har tolkats som att 
platsen haft en serie strandbundna besök under senmesolitisk, tidig- och mellan
neolitisk tid.

Vid Hågelby, också i Botkyrka socken, har 3500 m2 av en boplats från yngre 
bronsålder undersökts. Inom denna del av boplatsen fanns bl a fem skärvstens- 
högar - varav en täckte två skålgropar - och ett långhus. Här fanns öven ett ca 
0,1 m tjockt kulturlager. Förutom bronser fanns ett flertal keramiktyper repre
senterade — rabbig, fingerstruken, strimmig, slammad och svartpolerad. Boplat
sen har troligen använts in i äldre järnålder.

På Åkerö i Bettna socken har en stensättning från den äldre bronsåldern 
(period II-III) undersökts. Trots en plundringsgrop och avsaknaden av gravgöm
ma påträffades en rakkniv av brons.

I Ytterjärna socken, vid Gerstaberg, har ett gravfält från äldre järnålder 
grävts ut. Gravtyper, liksom gravgömmor varierade i utseende — en kvadratisk 
och två ovala oregelbundna stensättningar, en rest sten, en klumpsten samt en 
grav utan markering ovan jord innehöll urnegropar, brandgropar, urnebrand- 
gropar, bengropar, spridda och enstaka brända ben. I övrigt påträffades huvud
sakligen keramik.

I Kjula socken har en oregistrerad stensättning från yngre järnålder under
sökts. 1 brandlagret stod två lerkärl, varav det ena hade en locksten i form av ett 
”tillplattat gravklot”. Direkt under lockstenen låg en obränd kyckling och där
under de brända benen efter en vuxen kvinna. Med sig i graven hade kvinnan 
även två hundar, ytterligare en fågel samt rester av ett nötkreatur.
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Uppland. I landskapet har de många och ofta omfattande undersökningarna i 
samband med ombyggnaden av E18 dominerat. På flera av platserna påbörjades 
grävningarna redan 1986.

Stor uppmärksamhet har undersökningen vid Apalle i Övergran socken väckt. 
Över en ca 150 000 m2 stor yta sträcker sig en yngre bronsåldersboplats, med upp 
till 1 m tjocka kulturlager. Kulturlager med en sådan mäktighet, från den här 
tiden, är hittills unikt i Mellansverige. Det har även medfört, att bevaringsför- 
hållandena varit mycket goda. Ca 40 hus, i minst tre lager, har kunnat urskiljas, 
de flesta ca 6-7 x 14-24 m stora, men ett är 32 m långt! I ett av husen har man 
arbetat med bronsgjutning och här finns även den hittills enda påträffade ugnen.

Ett stort benmaterial har kunnat tas till vara. Analyser visar, att får/get domi
nerar bland benen, vilket stärker den tidigare uppfattningen om boskapsskötsel 
som dominerande näring. Att denna kompletterats med jakt och fiske visar ben 
av bl a björn, älg, bäver, utter och fisk. Årderspår under kulturlagret tyder på 
aktiviteter innan kulturlagret avsattes.

En annan uppmärksammad grävning utfördes vid Annelund i Vårfrukyrka 
socken. Boplatsen, också den ytmässigt mycket stor, kunde dateras tillbaka i 
senneolitisk tid - bl a har minst tre hus av senneolitisk karaktär identifierats. På 
boplatsen fanns också indikationer på en transgression vid övergången senneoli
tisk tid - äldsta bronsålder (L4), i form av ett tunt sandlager.

En närmast sensationell upptäckt var en hällkista, vilken doldes av en skärv- 
stenshög. I och utanför hällkistan fanns närmare ett femtiotal välbevarade ske
lett. En enkel bergartsyxa, en flintdolk, en pilspets med urnupen bas samt flintor 
i hällkistan bidrog till dateringen.

Ytterligare en stor undersökning utfördes vid Pollista i Övergrans socken. 
Årets utgrävningar har skett i södra och sydvästra delarna av området och bl a 
resulterat i ett långhus. Det kunde fastställas, att den vikingatida boplatsen hade 
legat nära den medeltida by tomten.

I samma socken, vid Nyckelby, har mindre undersökningar gjorts, dels av en 
boplats och dels av ett gravfält från förromersk - romersk järnålder. Även på 
denna boplats täckte en av skärvstenshögarna en skålgropslokal. Från gravfältet 
kan nämnas fynd såsom en guldten, fragment av ett eneggat svärd, en spjutspets 
och en holkyxa av järn.

Förutom i samband med E18 har större utgrävningar ägt rum i Fresta, Sollen
tuna och Österåkers socknar.

I Österåker, vid Översättra (”Skärgårdsstad”) har bl a ett gravfält och rester 
av en boplats undersökts. Gravfältet bestod av en hög (?), fem röseliknande 
stensättningar samt ytterligare arton stensättningar i form av urskiljbara stenan- 
hopningar. Fynden har, förutom brända ben, bestått av en sländtrissa av ben, ett 
sandstensbryne samt enstaka krukskärvor.

Boplatslämningarna utgjordes av ett par stolphål, ett par avfallsgropar samt 
en kolkoncentration. Inom hela boplatsområdet låg rikligt med krukskärvor. 
Såväl boplats som gravfält har daterats till övergången bronsålder — järnålder.
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Vid Grimsta i Fresta socken delundersöktes ett gravfälts- och boplatsområde 
från äldre och yngre järnålder. Gravfältet, med fynd av bl a bronser, glaspärlor 
och kamfragment, kunde dateras till vendeltid, medan den anslutande boplatsen 
härrörde från romersk järnålder - folkvandringstid.

I Sollentuna har undersökningarna på Tors backe fortsatt. Här har tjugo 
skelettgravar och arton brandgravar från vikingatid undersökts. Fynden bestod 
av bl a spännbucklor, ett korsformigt hänge (?), en bronssölja, en torshammar- 
ring och glaspärlor. Boplatsresterna fanns dels mellan och under gravfältet, dels 
i ett område söder därom och var även de vikingatida.

Östergötland. Under året har huvudsakligen schaktkontroller och prov- eller 
förundersökningar utförts i landskapet. Flera av dem, vilka berört grav- eller 
boplatsområden, har dock varit relativt omfattande.

I Siaka socken, vid Lilla Åby, provundersöktes ett område på 24 500 m2. Det 
kunde konstateras, att hela ytan täcktes av ett sammanhängande område med 
gravar och boplatslämningar. Datering kunde ej fås genom undersökningen, 
men intilliggande fornlämningar antyder, att området kan härröra från äldre 
järnålder.

I kvarteret Glasrutan, i Linköpings utkant, provundersöktes ett ca 42 000 m2 
stort område. Två skärvstenshögar fanns registrerade sedan tidigare. Såväl invid 
dessa, som på de kringliggande åkrarna, framkom härdar, stolphål, skärvstens- 
områden och mörkfärgningar liksom gravar i form av stensättningar.

Också i Tallbodaområdet i Linköping har en provundersökning skett. Här har 
tidigare en stor bronsåldersboplats undersökts. Undersökningen gjordes på 
båda sidor om en befintlig fotbollsplan och resulterade i två boplatsområden. 
Sannolikt har de ursprungligen utgjort ett sammanhängande område och rester 
kan även finnas kvar under planen.

Större förundersökningar har också gjorts bl a vid Veringe i Skeppsås socken, 
vid Vistad i Väderstad socken samt i Gärstad i norra utkanten av Linköping.

Västmanland. Vid Prästgården i Dingtuna socken har årets enda undersökning i 
landskapet utförts. Det var en större provundersökning i anslutning till fyra 
tidigare registrerade lokaler. Provundersökningen följdes därefter upp med en 
fosfatkartering inom området.

Undersökningen resulterade i ett stort antal skilda anläggningar - gravar, 
boplats, kulturlager, agrara lämningar såsom fossila åkrar och odlingsrösen, 
stensträngar, vallanläggningar, slagg- och skärvstensförekomster samt en fägata 
(?). Området tycks ha utnyttjats från förromersk järnålder och in i vikingatid.
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Summary
In 1987 the unit for central Sweden carried out 187 assignments, 90 of which 
involved prehistoric remains or settings. 43, 193 hours were spent in the field, 
supervision briefs, pre-excavations and test excavations dominating the measu
res undertaken.

As in the past, the bulk of prehistoric excavations took place in three provin
ces — Södermanland, Uppland and Östergötland, whereas only two assigments 
were carried out in Västmanland. In the other provinces of the catchment area of 
the unit only medieval excavations were undertaken.

In addition to fieldwork, the unit for central Sweden produced several official 
reports commissioned, for example, by the county councils of the various coun
ties in the catchment area. Our work also included exhibitions, lectures and 
guided tours of excavations and other archaeological sites. During the year the 
unit also jointly publiched a book, ‘7000 years in 20 years’, which gives a summa
ry of the last twenty years of excavation.
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Förhistoria i Västsverige
av Eva Weiler

Funderingar kring statistik
Att göra - ens en enkel - statistik över antalet utförda undersökningar av olika 
typer av fornlämningar under ett fältarbetsår blir mer och mer komplicerat. Jag 
tänker inte främst på arbetet med att plocka fram siffor; det är bara en fråga om 
att ha ordning på sina papper och komma ihåg var man lagt dem. Jag tänker i 
stället på alla nya data, som de arkeologiska undersökningarna resulterar i.

LANDSKAP BO DS
Provundersökningar
Boplatser, fyndplatser 3
Fomborg 1
Gravar, gravfält 2
Slutundersökningar
Boplatser 8
Klippöverhäng m kulturlager 1 
Områden med spår av 
kolning 2
Älvkvarnsförekomster 0
Gravar, gravfält 4

Totalt s:a 21

0
0
1

1
0

0
0
0
2

HA

1
0
0

2
0

0
0
3

6

VG VRM S.a

6 0 10
0 0 1
2 0 5

2 0 13
0 0 1

0 0 2
5 0 5
2 1 10

17 1 47

Fig 1. Tabell över antalet undersökta förhistoriska fornlämningar under 
1987, fördelade på landskap.
Table showing province by province the number of prehistoric sites exca
vated in 1987.

Medan uppgifterna i fornminnesregistret är en första indikation på fornlämning
ar inom ett begränsat terrängavsnitt, avslöjar provundersökningar — i den mån 
de utförs - ofta en ganska komplicerad bild av markanvändning och händelse
förlopp och det är inte alltid vi tolkar resultaten alldeles rätt. Facit slutligen, dvs 
resultaten av själva utgrävningen, skiljer sig vanligen kraftigt från det man 
trodde sig se eller veta från början.
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Att antalet gravar på gravfält ofta mångdubblas i jämförelse med de som 
syntes före undersökningen (Larv 208, Segerstad 18), att gravar har ”konserve
rat" gamla markytor med rester av boplatser eller att järnålderns bebyggelse 
nästan har utplånat stenålderns i många fall (Norum 210) är bara några av en 
lång rad exempel på detta.

Det innebär, att ett utgrävningsobjekt kan förekomma mer än en gång i listan 
ovan och att den är långt ifrån konsekvent (fig 1). Men nu från siffror till 
orientering om några resultat av fältsäsongen i Västsverige 1987.

Ökad kunskap om stenålder på västkusten
Genom de utgrävningar som sker på grund av planerad markexploatering börjar 
vi få serier av C14-dateringar av den allra äldsta bosättningen på västkusten. I de 
flesta fall härrör de från överlagrade boplatser, där bevaringsförhållandena för 
bl a organiskt material ofta visat sig vara gynnsamman.

Ett annat kunskapstillskott gäller fynd som kan kopplas ihop med kontaktnä
ten under stenåldern, antingen vi tolkar det som traditionsspridning eller som en 
följd av byteshandel (fig 2).

Fässbergsdalen. Fässbergsdalen är en milslång korridor från kusten in mot Möln
dal söder om Göteborg. Vid Balltorp gjordes provundersökningar hösten 1985, 
som avslöjade en överlagrad boplats med fynd av bl a flintspån och hasselnöts- 
skal (Mölndal 110). Förutsättningarna för att organiskt material skulle vara 
bevarat verkade därför vara goda.

Det var därför inte alldeles oväntat, att boplatsen verkligen visade sig innehål
la ett omfattande djurbensmaterial, även bearbetade ben, från benspetsar och 
halvfabrikat till smärre benredskap. Merparten av dessa fynd låg inkapslade i 
hårda järnutfällningar och fick därför ömsom knackas fram försiktigt, ömsom 
spolas fram med vatten. En preliminär analys av benen visar att bl a följande 
fauna finns representerad på platsen: uroxe, kronhjort, vildsvin, vildkatt, utter, 
havsörn och torsk.

I boplatsens bottenskikt påträffades en eldstad, som genom C14-analys date
ras till ca 7 200 f Kr. Det är den hittills äldsta daterade konstruktionen på en 
västsvensk boplats. Flintfynden motsäger inte en så tidig datering av den äldsta 
bosättningsfasen i Balltorp.

Viskadalen. I norra Halland är Viskans dalgång en av de viktiga lederna från 
kusten upp i Västergötland. På hallandssidan är relativt många boplatser regist
rerade, medan kunskapen om den förhistoriska bosättningen på västgötasidan 
har varit mycket bristfällig fram tills nu, då revideringen av 60-talets fornminne
sinventering börjat.
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e HORNBORG ASJÖN 
7300 BC ?

ÖSTAD-6800-5800 BC

BALLT0RP-7200 BC

^ BUA VÄSTERGÅRD -6000-5500 BC 

FJÄRÅS -5800-5100 BC 
ÖLMANÄS-6000 BC

,e-BRÄNNARP 6500 BC

Fig 2. Några C14-dateringar av den äldsta bebyggelsen i Västsverige. Den 
tjocka heldragna linjen visar ungefär var kustlinjen gick ca 7000 f.Kr.
Some C-l 4 datings of the earliest settlements in west Sweden. Thethick, solid 
line shows the approximate position of the coastline in c. 7000 BC.

Ganska långt upp i Viskadalen kan man förvänta sig överlagrade boplatser. 
Under året undersöktes ett nyupptäckt boplatsområde vid Torpa ca halvmilen in 
från kusten (Torpa 52). Tre klart åtskilda bosättningsfaser konstaterades. Den 
äldsta var överlagrad av postglacial lera och således äldre än transgressionsmaxi- 
mum ca 5 000 f Kr.
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Den mellersta fasen representerades av ett senmesolitiskt fyndmaterial med 
knivar och borr av flinta samt en halv yxa av diabas, en s k lihultyxa. Diabasyxor 
av det här slaget är mycket ovanliga så här långt söderut och föder naturligtvis 
frågan om vad som är lokalt tillverkat och vad som är import utifrån.

Ödsmålsdalen. Ett tredje område som ökat våra kunskaper om stenåldern på 
Västkusten, är undersökningar i Ödsmålsdalen ca 6 mil norr om Göteborg. Flera 
senmesolitiska boplatser är registrerade längs sidorna på dalgången, som sträck
er sig från kusten och nästan ända in till sjön Hällungen. Förutom närheten till 
flera biotoper har man haft tillgång till diabas för redskapstillverkning.

På den boplats som grävdes ut under året (Ödsmål 255) fanns ett tjockt 
kulturlager med redskap, yxor och avfallsmaterial av flinta och diabas. I en grop, 
vars innehåll inte skilde sig från kulturlagret i övrigt, påträffades några grovt 
magrade krukskärvor av stenålderskaraktär. De har vid närmare analys visat sig 
vara av s k ertebölletyp och är därmed det hittills nordligaste kända exemplet på 
en fyndkatergori som klart kan knytas till introduktionen av jordbruk.

I södra Bohuslän är det inte ovanligt med enstaka keramikskärvor på senme
solitiska boplatser, men dateringen av dem har hittills aldrig varit så pass odisku
tabel som på boplatsen i Ödsmål.

Nära Vänerkusten. Ett sista exempel på reflexioner som dykt upp kring stenål
derns kontaktnät är resultatet av provgrävningen av en boplats utanför Lidkö
ping (Källby 57). Där förekom såväl importflinta av sydskandinavisk typ som 
lokal s k kambrisk flinta, en materialkombination som också uppmärksammats 
vid de senaste årens fornminnesinventeringar i Västergötland (fig 3).

Källby

ÖdmåIsda1 en

Fässbergsdalen

Viskadalen

Fig 3. Områden som beskrivs i av
snittet om stenåldern: Viskadalen, 
Fässbergsdalen, Ödsmålsdalen och 
Vänerkusten (Källby).
The areas described in the Stone Age 
section: the valley of the River Viska, 
the Fässberg area, the Ödsmål area 
and the shores of Lake Vänern (Käll
by).
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Gravar — inte bara som bebyggelseindikator
Källmaterialets representativitet och innehåll är en fråga som ständigt står i 
fokus. Nära knutet till den är t ex i vilken mån gravar representerar en näralig
gande bebyggelse. Andra problem kretsar kring gravens sociala och ideologiska 
innehåll. Från årets utgrävningar vill jag plocka fram några exempel som på 
olika sätt belyser frågan.

Mellerud i Dalsland. Utanför Mellerud finns en av de tätaste koncentrationerna 
av gravar och gravfält i Dalsland. I samband med vägbreddning nära Holms 
gamla kyrka upptäcktes boplatslämningar, som kan knytas till den bebyggelsen 
(Holm 72). Undersökningen inskränktes till en ren dokumentation och datering 
av anläggningar och fynd. Men läget invid den gamla kyrkan och spännvidden 
hos C14-dateringarna visar, att området skulle lämpa sig bra för en brett upplagd 
analys av järnåldersbebyggelsen i Holms socken, som också inkluderade yngre 
järnålder. Att ens få C14-dateringar på boplatser från den perioden är ovanligt 
hos oss.

Segerstad i Värmland. I Segerstad utanför Karlstad undersöktes delar av ett 
kraftigt skadat höggravfält (Segerstad 18). Ca 15 högar var registrerade från 
början men nu var över hälften borta, hopschaktade i stora jordmassor.

Men genom rekonstruktion och analys av bevarade bottenskikt kunde tre 
olika gravtyper konstateras, som i sin tur skulle kunna motsvara anläggningsfa- 
ser: först ett flatmarksgravfält med ca 25 gravar, sedan byggandet av stensätt- 
ningar och slutligen högar. I skrivande stund finns inga färdiga C14-resultat som 
ytterligare stöder det föreslagna kronologiska förloppet, men det belyser frågan 
om huruvida gravarnas olika utformning är socialt betingade eller enbart avspeg
lar ett kronologiskt förlopp.

Fig4. Områden som beskrivs i av
snittet om gravar: Mellerud (Holm) 
Segerstad och Ödsmål.
Areas described in the section on bu
rials: Mellerud (Holm), Segerstad 
and Ödsmål.

Ödsmål
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Ödsmål i Bohuslän. Flatmarksgravar är oftast samlade i stora gravfält eller 
förekommer på gravfält i kombination med andra gravformer. I södra Bohuslän 
uppträder de emellertid också ensamma.

Flera provgrävningar av områden med uppgift om enstaka, äldre fynd av 
flatmarksgravar har gjort oss uppmärksamma på detta faktum, men först de 
stora områdesundersökningarna i samband med motorvägsbygget har bekräftat 
det. I Stripplekärr utanför Ödsmål påträffades en enda flatmarksgrav utan an
knytning till vare sig andra gravar eller boplatser inom ett stort, kontrollavbanat 
område (Ödsmål 252). I Sköttegården i samma socken påträffades också en enda 
flatmarksgrav men nu i utkanten av ett stort boplatsområde (Ödsmål 250-251) 
(fig 4 och 5).

ÖDSKÖLX

rÅggärd

V »0*1
RANNEL£fNO^°° °/

Fig 5. Karta över Dalslands järnåldersgravfält med fem eller flera forn- 
lämningar (ur Hembygden 1963).
Map of Iron Age cemeteries in Dalsland.
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Vilka faktorer styr bebyggelsens läge?
Idéerna kring t ex den äldre järnåldersbygdens läge är nära knutet till vilka 
jordar som lämpade sig bäst för odling och bete. Men uppmärksamheten har 
också riktats mot andra produktionskällor som t ex tidig järnframställning. De 
näringsekonomiska aspekterna på fornlämningars läge är gärna de domineran
de, men utgrävningarna visar att det är möjligt att undersöka också andra 
aspekter.

Exemplet romersk järnålder — folkvandringstid
I fullåkersbygderna i södra delen av Halland har de senaste årens undersökning
ar avslöjat stora järnåldersboplatser med långhusbebyggelse. Det är genom att 
bana av stora områden som så mycket huslämningar upptäckts. När samma 
metod prövats på bohuslänska boplatser — i den mån topografin tillåter - har 
resultatet inte varit lika entydligt. Situationen under t ex perioden romersk 
järnålder-folkvandringstid belyser detta. Då kan dessutom en viss stratifiering 
utläsas såväl inom som mellan gravfälten i södra Bohuslän, en iakttagelse som 
bygger på utgrävda gravar, och ännu inte har sin motsvarighet på de utgrävda 
boplatserna.

Spekeröd 134. Området upptäcktes vid förundersökning för ett vägbygge 1978 
och delundersöktes året efter. Förutom fynd och anläggningar till en boplats 
dokumenterades en liten stensättning, som bl a innehöll en skärva av ett ro
mersk glaskärl med slipade facetter. Den typen av fynd är närmast unik i jämfö
relse med fynd i andra små och ensamliggande gravar i samma område.

Årets undersökning av resten av boplatsen skedde efter viss tvekan, eftersom 
det området ”endast” innehållit enstaka keramikskärvor i några provgropar. 
Men när ytan banades av påträffades delar av ett 5x12 m stort långhus. Spår av 
ännu ett hus intill vägdiket visade, att 1979 års utgrävning - med den stickprovs- 
metod som användes då - missat hus.

Hammar. Ett annat helt nyupptäckt boplatsområde från den här perioden var 
beläget uppe på en åsrygg, Hammar, några kilometer från Spekerödsboplatsen 
(Norum 210). Den avtecknade sig som ett virrvarr av väggrännor och stolphål, 
som kan tolkas som om- och nybyggnader av bl a hus. Några gravar påträffades 
inte, däremot en liten ugn fylld med järnslagg. Platsen hade röjts från sten och i 
röjningsmassorna i utkanten av boplatsen påträffades fynd av senneolitisk ka
raktär, bl a en bit av en skafthålsyxa och ornerad keramik av samma typ som 
förekommer i hällkistor. Hela det förhistoriska komplexet överlagrades i sin tur 
av gårdsbebyggelse från 1600-talet.

Sköttegården. Boplatserna i Spekeröd och Hammar kan tolkas som två helt olika 
exempel på bebyggelse under samma period. De ganska oförstörda anläggning-
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arna i Spekeröd och graven med romerskt glas avspeglar en bebyggelse som av 
någon anledning inte upprepade sig som i fallet Hammar och som i vårt tredje 
exempel, återigen från Ödsmål (Ödsmål 250-251).

Nedanför en fornborg på fastigheten Sköttegården undersöktes nyupptäckta, 
nästan helt fyndtomma boplatslämningar av mycket skiftande karaktär som bl a 
stolphål, sotfläckar, ett hus med breda, knappt synliga väggrännor som tolkats 
som spår av torvväggar och ett ev långhus med bevarade stolphålsrader, kol- 
ningsgropar och — som nämnts tidigare i texten — en enda flatmarksgrav. En 
serie C14-analyser avslöjade, att de utgjorde spår av flera bosättningsfaser i 
området från neolitisk tid till romersk järnålder-folkvandringstid.

En provgrävning av fornborgen fynddaterar tills vidare denna till samma 
period som sista bosättningsfasen. Har fornborgen tjänat försvarsändamål, 
fanns alltså i Sköttegården andra kriterier för bosättning än i Hammar eller 
Spekeröd.

Ännu återstår mycket detaljanalyser av utgrävningsresultaten, men ovan
stående kan i varje fall tjäna som en bakgrundsskiss till skillnader vi tycker oss se 
i materialet.

Bebyggelse och markanvändning i ett marginalområde
Sköttegården ligger marginellt i förhållande till dagens jordbruks- och indu
striområden. Området utgör slutspunkten på en långsträckt dalgång, som i dag 
omvandlas till motorväg.

Från början var två fornlämningar registrerade i dalen: en fornborg (Ödsmål 
38) och en gravhög (Norum 75). Provundersökningar avslöjade ytterligare fem 
områden med sotiga eller mörkfärgade skikt i marken. Vi har träffat på dem 
förut i området men aldrig lyckats tolka dem tillfredsställande utan rätt och slätt 
kallat dem för ”kulturlager”.

Mörkfärgningarna i Sköttegården visade sig alltså vara spår av förhistorisk 
bebyggelse fram till romersk järnålder-folkvandringstid.

Högen var ingen gravkonstruktion utan en naturbildning. Men vid foten av 
den påträffades en koncentration av krukskärvor, som motsvarar 12,5 kg kera
mik eller 2-5 hela kärl. Ett ”kulturlager” intill ett klippöverhäng visade sig 
innehålla styckade, obrända ben av kronhjort och täckte i sin tur härdar och 
några stora kokgropar (Norum 213). Återstoden av ”kulturlagren” visade sig 
vara kolningsgropar och röjning i kombination med kolning. Kolningen dateras 
till perioden 900-tal till 1200-tal, 1600-tal och 1800-tal (Norum 214-15, Ödsmål 
250-51) (fig 6).

Den här dalen avslöjar alltså flera bebyggelseskeden fram till mellersta järnål
dern, då den i likhet med så många andra områden avfolkas. Fornlämningsbil- 
den visar också, att dalen kanske använts för rituella ändamål, men detta är 
naturligtvis mera spekulativt. Under det sista skedet anläggs en fornborg. Vid 
medeltidens början var området skogbevuxet, eftersom man börjar kola då.

I dalen går gränsen mellan Norums och Ödsmåls socknar. Vi har också i norra
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Fig6. Klippöverhäng från södra Bohuslän, undersökt 1987. Foto Gisela Ängeby. 
Rocksheiter in southern Bohuslän, excavated in 1987.

Halland träffat på exempel på hur övergivna, äldre järnåldersbygder kommit att 
ligga som gränsområden i den yngre adminstrativ markindelning.

Älvkvarnar — vad är det tecken på?
Nordvästra Västergötland är ett område med många registrerade älvkvarnsföre- 
komster. Längs vissa delar av Götaälvdalen liksom öster om Halle- och Hunne
berg finns dessutom enstaka hällristningsområden som påminner mycket om de 
bohuslänska. Forskningen i dag sysselsätter sig mycket med frågan om dessa 
områden representerar buffertzoner mellan bebyggelseenheter eller är direkt 
knutna till samtida bebyggelse.
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Fig 7. Älvkvarnar som bildar dubbla trianglar. I nedre högra hörnet 
bildar tre älvkvarnar en liten triangel, som i sin tur utgör ett hörn i en 
större triangel. Foto Jörgen Streiffert.
Cup-marks forming double triangle. In the lower righthand corner three 
cup-marks form a small triangle, it, in its turn, comprising the corner of a 
larger triangle.

I mellersta Halland har älvkvarnsförekomster i fast berg dokumenterats på 
åtminstone en boplats. Följande exempel kan ge ytterligare några bidrag till 
diskussionen.

Vid Trollhättan. En enda älvkvarn på nordsidan av en flack bergsrygg var ut
gångspunkten för en provundersökning av marken för ett blivande bostadsom
råde i östra delen av Trollhättan (Gärdhem 97). Nedanför bergsryggen avbana
des en sammanhängande yta på 1400 kvm, som visade sig innehålla bl a flera 
härdar och fyra flatmarksgravar. Anläggningarna var belägna på samma sida av 
berget som älvkvarnen, men att säkert knyta ihop de båda företeelserna kan vi 
inte utan flera, likartade exempel.
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Vid Hunneberg. Provundersökningar längs den planerade ombyggnaden av väg 
44 från Trollhättan och österut berörde flera områden med älvkvarnar och fick 
mycket olika resultat.

Inom ett av områdena var två älvkvarnar registrerade på en bergsrygg (Västra 
Tunhem 207). När den gjordes ren visade den sig innehålla totalt 38 älvkvarnar, 
fördelade på sex olika förekomster. Inom några av dem bildade groparna trian
gulära figurer (fig 7). En härd påträffades ca 70 m från bergsryggen, men som i 
exemplet Gärdhem kan den inte säkert knytas till älvkvarnsförekomsterna.

På ett par ställen fanns uppgifter om sotlager eller härdar i anslutning till 
älvkvarnsförekomster. Antagligen är det fråga om feltolkning av starkt skiffer- 
haltiga lager, som förekommer naturligt i marken i den här delen av Västergöt
land. Men betydligt flera älvkvarnar påträffades än de som var registrerade från 
början, i ett fall även på en berghäll som var täckt av ett 0,2-0,3 m tjockt lager 
matjord (Väne-Åsaka 67, Västra Tunhem 83).

Summary
As a result of excavations in advance of planned redevelopment, we are begin
ning to obtain series of radiocarbon dates for the very earliest settlements along 
the west coast. In almost all cases they originate from transgressed settlement 
sites, where conditions for the preservation of organic material have proved to 
be favourable, as for example at Balltorp.

Other new information concerns finds which cast light on contact networks 
during the Stone Age, whether these finds be interpreted as the diffusion of 
traditions or the result of exchange. An example of this is Källby 57 where both 
imported and local flint were encountered.

The question of the representativity and interpretation of excavated assembla
ges is constantly at the centre of attention. To what extent graves represent a 
nearby settlement is a closely related question. Other problems involve the 
social and ideological content of graves.

Ideas about the position of Early Iron Age settlements, for example, are 
closely connected to the suitability of soils for cultivation and pasture. However, 
attention has also been focused on other sources of production, e.g. early iron 
production. Aspects of subsistence economy often dominate discussions about 
the position of archaeological sites, but excavations show that it is also possible 
to explore other aspect.

In NW Västergötland many occurrences of cup-marks are registered. In cer
tain parts of the Götaälv valley and east of Halleberg and Hunneberg there are 
scattered rok-carving areas very similar to those in Bohuslän. A great deal of 
research today is devoted to the question of whether these areas represent buffer 
zones between different settlement units or whether they are directly related to 
contemporary settlements.
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Från 1100-tal till 1800-tal i Västsverige
av Kristina Carlsson

Under året har sammanlagt tjugo av de undersökningar UV Väst gjort berört 
medeltida och eftermedeltida lämningar. Uppdragen har gällt allt från endagars 
kontroller av schaktningsarbeten till förundersökningar över flera veckor och 
slutundersökningar på upp till 2,5 månader. Redan i rubriken anges det stora 
tidsomfång undersökningarna spänner över. Vad beträffar fornlämningstyper 
rör merparten av undersökningarna stadslager från olika tider. En undersökning 
har gjorts i en gård från 1600-talet, och ett par smärre undersökningar har berört 
fossil åkermark.

Värmland. Det är inte bara storlek på undersökningarna och arten av lämningar 
som varierar. UV Västs arbetsområde täcker också ett relativt sett stort område, 
något som märkts under året. Det är glädjande att notera att antalet undersök
ningar i t ex Värmland ökat kraftigt under de senaste åren. Årets fältsäsong har 
inneburit ett stort antal undersökningar länet. En provundersökning gjordes av 
en hel stadsdel i Filipstad, den s k Gamla stan, som trots namnet inte utgör de 
äldsta delarna utan bebyggts först vid 1600-talets början. Ett tunt kulturlager 
utan spår av konstruktioner påträffades över stora delar av området. Här aktua
liserades diskussionen om hur vi rent metodiskt ska hantera de relativt sett 
magra material som finns i våra sen- och eftermedeltida småstäder.

Vidare grävdes tre olika kvarter i Kristinehamn, med likartat resultat som i 
Filipstad. Under de sista veckorna av året fick vi vidare tillfälle att göra en 
förundersökning i ett kvarter i Karlstad, ett arbete som föranleder vidare insat
ser. Här påträffades välbevarade lämningar i utkanten av den ursprungliga be
byggelsen.

Marstrand. Vad gäller stadsundersökningar har vi under året gjort ytterligare 
iakttagelser på Marstrand som kompletterar den bild av 1500/1600-talets Mar
strand vi nu börjar få. Bryggkonstruktioner nere vid hamnområdet har doku
menterats liksom en ojämn bebyggelsetäthet på övriga delar av ön. Ny informa
tion om förhållandena under högmedeltid har fortfarande inte träffats på.

Uddevalla. En större slutundersökning av ett centralt beläget kvarter i Uddeval
la, kallat Kv Hegart 5, gav de hittills äldsta dateringarna på kulturlager i stan. Av 
de tre bebyggelseskikt som påträffades kan det äldsta hänföras till sent 1500-tal. 
Var de äldsta delarna i Uddevalla ligger är således ännu oklart, staden har ju
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Fig 1. Översikt över kvarteret Mercurius i Karlstad vid tiden för förun
dersökningen. Foto mot söder, L. Lundqvist.
General view of Mercurius Block, Karlstad, at the time of the preparatory 
excavation.

privilegier redan år 1492. Ytterligare undersökningar är dock att vänta i stan, 
vilket bl a en förundersökning under året visade.

Kungahälla. Att rubriken lyder som den gör beror till stor del på de undersök
ningar som gjorts i Kungahälla. Som en uppföljning av 1986 års provundersök
ning grävdes ett par mindre schakt i det område som ansågs kunna innehålla 
rester av hamnkonstruktioner. Några konstruktioner påträffades dock inte, där
emot kulturlager med en hel del fynd från främst 1100-tal. Vidare arbeten 
planeras i Kungahälla inom ramen för den projektgrupp som finns med företrä
dare från museer, länsstyrelsen, universitetet, kommunen och Riksantivarieäm- 
betet UV Väst.
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Fig 2. Kvarteret Hegart i Uddevalla under utgrävning. I förgrunden syns 
en av flera stenläggningar som kom fram vid undersökningen.
Foto V. Svedberg.
Excavation of Hegart Block, Uddevalla. In the foreground can be seen 
one of several stone-pavings discovered during the investigation.

Halland. En förundersökning på platsen för Gamla Varberg medförde att stads
området vidgas något jämfört med det resultat som presenterats efter de under
sökningar som gjordes här 1983. Klart medeltida lämningar är det enda som 
påträffats här, alla rester av bebyggelse från tiden därefter är helt borta.

Undersökningar har gjorts i ytterligare tre medeltida städer i Halland, nämli
gen i Falkenberg, Kungsbacka och Gåsekil. Förundersökningen i Kungsbacka 
föranleder vidare ingrepp kommande år. Här påträffades kulturlager med läm
ningar från fyra olika byggnadsskeden, varav de äldsta förmodligen går tillbaka 
till 1400-tal. Om så är fallet är detta de hittills äldsta påträffade kulturlagren i 
Kungsbacka.
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Fig 3. Fossila åkrar i Örslösa, strax utanför Lidköping under uppmät
ning och grävning. Foto K. Carlsson.
Fossil fields at Örslösa, jast outside Lidköping, in the process of being 
surveyed and excavated.

Västergötland. Förutom en mindre undersökning i Lidköping har ytterligare två 
uppdrag gällt Västergötland. Det var två områden med fossil åkermark som 
berördes av exploateringsplaner. I Örslösa strax väster om Lidköping fanns ett 
ca 25 000 m2 stort område med ryggade åkrar som låg i anslutning till en stensätt- 
ning. Eftersom hela åkerområdet skulle exploateras gjordes en undersökning. I 
arbetet ingick en genomgång av äldre kartmaterial. Redan detta material visade 
att lämningarna sannolikt gick att hänföra till tiden för den kraftiga uppodling 
som skedde i mitten av 1800-talet och som brukar benämnas ”havreexpansio
nen”. Marken där åkrarna ligger som enligt kartorna endast brukats under 30-40 
år, har haft en mycket låg bonitet lämplig endast för havreodling. Trots detta 
resultat gjordes en kartering av området och en mindre grävning tvärs genom en 
av ryggarna. Profilen verifierade den korta användningstiden eftersom ingen 
egentlig skiktning fanns. Arbetet i Örslösa gjordes i samarbete med Kulturgeo
grafiska institutionen vid Stockholms universitet samt Fornminnesinventeringen 
och UV Väst vid Riksantikvarieämbetet.
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Ännu ett åkerområde har karterats under året, beläget strax söder om Väners
borg. Även dessa åkrar tycks vara sena och ha haft en mycket begränsad använd
ningstid av kartmaterialet och åkrarnas utseende att döma. Båda dessa uppdrag 
ska bedömas i skenet av den debatt som tagit fart i Västsverige om den antikvari
ska hanteringen av fossila åkerområden i samband med exploateringar, med ord 
som ambitionsnivå och metod i centrum.

Bohuslän. Ännu en undersökning har rört landsbygden. Vid undersökningarna 
för E6 i Bohuslän påträffades resterna av en gård från 1600-tal ovanpå boplats
lämningar från yngre romersk järnålder/folkvandringstid. Gården heter Ham
mar och ligger i Norums socken i Bohuslän. Husgrunder, en stensatt gårdsplan 
och en brunn dokumenterades. Lämningarna visar vidare på ett brott i bebyggel
sen på kullen under högmedeltid.

Sammanfattningsvis kan man säga att merparten av årets undersökningar berört 
relativt sena lämningar och att städerna fortfarande dominerar i materialen. Vi 
har mer än en gång fått anledning att fråga oss vilka spår som avsätts under 
1400-, 1500-, 1600- och 1700-tal i våra landsortsstäder. En gles bebyggelse som 
mest består av mindre trähus, några skjul och förhållandevis små avfallsmängder 
efterlämnar inga tydliga lättolkade spår till dagens arkeologer. Det är uppenbart 
att vi inte kan behandla kulturlagren på dessa orter med samma metoder som vi 
gör i de tidig- och högmedeltida städerna. Vi har kunnat konstatera att det finns 
stora ojämnheter inom städerna mellan områden med tunna, respektive kraftiga 
kulturlager ibland utan, ibland med bebyggelselämningar, ojämnheter som är 
svåra att rationellt förklara. Årets undersökningar har mer än någonsin aktuali
serat att vi snarast bör göra en systematisk utvärdering av den erfarenhet vi 
redan samlat på oss i dessa frågor för att vi mot denna bakgrund ska kunna se 
över de metoder vi använder. Min erfarenhet är att just på dessa platser ifråga
sätts de arkeologiska metoderna och därmed förknippade kostnader oftare än 
annars och ibland med rätta. En utvärdering av vad som ska inrymmas under 
begreppet arkeologisk metod vad gäller senare perioders material borde disku
teras.

Summary
The majority of this year’s excavations involved relatively late remains, our work 
still being dominated by towns. On more than one occasion we had reason to ask 
ourselves what kind of traces were deposited in our provincial towns in the 15th, 
16th, 17th and 18th centuries. A sparsely populated area, consisting in the main 
of relatively small wooden houses, some outhouses and comparitavely small 
amounts of refuse, does not leave the present-day archaeologist with clear, easily
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interpreted remains. It goes without saying that we cannot use the same methods 
as in early and high medieval towns to examine the cultural deposits of these 
localities. In provincial towns we were able to observe great irregularities — 
some areas have thin and some have thick cultural deposits, either with or 
without structural remains. These irregularities are difficult to explain rationally. 
More than ever before, this year’s investigations showed how urgent it is to 
systematically evaluate the experience of these problems we have already gathe
red, in order to revise the methods we use.

According to my experience, it is above all at these sites that archaeological 
methods and the costs associated with them are called into question more often 
than otherwise, sometimes quite justifiably. An evaluation of what is to be 
included in the concept of archaeological method in respect of material from 
more recent time periods should be discussed.
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Mest medeltida undersökningar
i Skåne

av Anders Wihlborg

Verksamhetens omfattning
Under 1987 utförde UV Syd 63 uppdrag. Merparten av dessa eller närmare 
bestämt 58 utfördes i Skåne och resterande 5 i Blekinge.

Liksom under tidigare år är olika slag av husbyggnation den vanligaste orsa
ken till att en undersökning kommer till stånd. Ledningsdragningar och då 
framförallt VA-arbeten både på landsbygden och i de medeltida stadskärnorna 
initierade ett flertal arkeologiska utgrävningar.

Antalet uppdrag som företogs i medeltida stadskärnor eller i bytomter var 44 
medan 19 uppdrag berörde förhistoriska boplatslämningar eller förmodade bo
platslämningar. Huvudparten eller närmare bestämt 42 uppdrag var förunder
sökningar, 7 var arkeologiska utredningar och 14 kan betecknas som huvudun
dersökningar. Den sammanlagda fältverksamheten under 1987 pågick i 4216 
arkeologtimmar.

Förhistoriska undersökningar
Byggandet av större vatten- och avlopssledningar på landsbygden har på senare 
år blivit allt vanligare. Av den anledningen undersöktes ett flertal boplatser och 
gravar strax söder om Lund. Tidsmässigt representerar de flertalet förhistoriska 
perioder. Den mest påtagliga och imponerande anläggningen framkom i en åker 
sydöst om Staffanstorp. Det var resterna av ett ca 50 meter långt stolpburet 
långhus från förromersk/romersk järnålder. Rumsindelning och ingångar kunde 
urskiljas vilket berodde på att sentida störningar nästan helt saknades.

En ny arbetskrävande exploateringstyp som börjar bli alltmer vanlig i Skåne 
är anläggandet av golfbanor. Under 1987 gjorde UV Syd arkeologiska utred
ningar inom två planerade golfbanor. Den ena var belägen vid Brunnby i nord
västra Skåne och den andra vid Skivarp i södra Skåne. Förutsättningarna var helt 
olika. Golfbanan vid Brunnby ligger i ett förhistoriskt marginalområde medan 
den andra golfbanan ligger i en huvudbygd. Resultatet blev också därefter.

Vid Brunnby framkom svårtolkade, fyndfattiga och fragmentariska boplatser. 
Vid Skivarp påträffades fyndrika och omfattande boplatskomplex och gravar.

Golfbanorna har en från fornlämningssynpunkt postitiv effekt. I stället för att
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boplatslämningar och gravar plöjs sönder i de skånska åkrarna kan dessa i 
många fall bevaras och skyddas till gagn för framtida arkeologisk forskning.

Under senare år har förhistoriska boplatslämningar påträffats inom gränserna 
för det medeltida Trelleborg. Det är framföralit grophus som undersökts, men 
även sammanhängande kulturlagerrester. Lämningarna indikerar en kustbun- 
den vendeltida/vikingatida bosättning.

Medeltida undersökningar
Antalet arkeologiska undersökningar i våra medeltida byar har under senare år 
ökat. Det beror bland annat på att byarna registrerats och givits fornlämnings- 
nummer vid den senaste fornlämningsinventeringen i Skåne, som avslutades 
1987.

I samband med matjordsavbaningar för en villabebyggelse uppmärksammade 
en privatperson att bränd lera, kol och keramik förekom inom arbetsområdet. 
Det visade sig vara resterna av Hjärups medeltida by som i det skriftliga materia
let omnämns redan 1145. Platsen för byn ligger några kilometer söder om Lund. 
Vid huvudundersökningen, som utfördes under 1987 framkom resterna av ett 
flertal stolpburna långhus från 1000/1100-tal. Stora mängder keramik av s k 
äldre svartgods tillvaratogs. Materialet blir ett intressant jämförelsematerial till 
Lundakeramiken.

Undersökningsvolymen i de medeltida stadskärnorna har varit fortsatt hög. 
Helsingborg, Trelleborg och Skanör är några av de städer där undersökningar 
utförts.

I Helsingborg undersöktes stora delar av S:t Clemenskyrkans kyrkogård. 
Kyrkobyggnaden, som är den äldsta i Helsingborg, undersöktes i sin helhet på 
60-talet då ca 500 skelett togs tillvara. De har nu blivit osteologiskt genomgång
na.

Kunskapen om det medeltida Helsingborg bygger på ett i många stycken 
fragmentariskt källmaterial. För att frågeställningar som berör t ex den tidigme
deltida staden och Kärnans olika utbyggnadsfaser skall kunna belysas och nyan
seras krävs ytterligare arkeologiskt källmaterial. Av den anledningen bildades 
under året en mindre arbetsgrupp vars målsättning var att starta ett vetenskap
ligt projekt om Helsingborg. Gruppens medlemmar kom från Helsingborgs 
museum, Lunds universitets historiska museum/Länsstyrelsen i Malmö och UV 
Syd. Genom att Helsingborg kommun ställde medel till förfogande kunde en 
inledande förundersökning utföras i den centralt belägna Slottshagen som är en 
park där arkeologiska iakttagelser saknas.

Förundersökningen, som utfördes genom borrning gav en översiktlig bild av 
förekomsten av kulturlager och deras tjocklek. Diskussion pågår nu om hur 
arbetet skall kunna bedrivas vidare.

I södra delen av det medeltida Skanör undersöktes för första gången på
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1980-talet en större sammanhängande yta. Ett äldre skede med senvikingatida 
fynd överlagrades av ett stort antal lerbottnar (lerklädda gropar) från 1100-tal 
och tidigt 1200-tal. Spår av den medeltida stadsbebyggelsen saknades helt i detta 
perifera område.

Uppdragsredovisning UV Syd 1987

ANTAL UPPDRAG

Landskap Undersökningar Förhistoria Medeltid

Blekinge 5 5

Skåne 58 19 39

SUMMA 63 19 44 -

UPPDRAGENSKARAKTAR

Typ Antal Arkeologisk Förunder- Huvud-
uppdrag utredning sökning undersökning

Förhistoria 19 5 7 7

Medeltid 44 2 35 7

SUMMA 63 7 42 14

UPPDRAGENS SAMMANLAGDA OCH GENOMSNITTLIGA LÄNGD 

I ARKEOLOGTIMMAR

Typ Antal Arkeologisk Förunder- Huvud- Summa
uppdrag utredning sökning undersökning arkeolog

timmar

Förhistoria 19 59/12 159/23 1144/163 1362

Medeltid 44 32/16 552/16 2270/324 2854

SUMMA 4216

Arkeologtimmar enligt upprättade kostnadsberäkningar: 4989 

Utnyttjade arkeologtimmar: 4216
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ANLEDNING TILL UPPDRAG

Exploatering

Forskning

Fotbollsplan

Golfbana

uppdrag

2

Grustäkt

Husbyggnation 

Naturgasledning 

VA. fjärrvärme 

Vägbyggnation

40

12

3

3

SUMMA 63

Summary
In 1987 the unit for southern Sweden carried out 63 assignments, the majority of 
these, more precisely 58, in Scania and the remaining five in Blekinge.

As in the past, various development projects were the main causes of excava
tions. The laying of pipes, principally water and sewage pipes, both in rural areas 
and in medieval town centres, initiated several archaeological excavations. 44 
excavations of medieval urban centres or village sites were undertaken. 19 
excavations involved prehistoric settlement remains or assumed settlement re
mains.

Most excavations, 42 to be more exact, consisted of test excavations, seven 
were reconnaissance studies and 14 can be described as main excavations.

In 1987 a total of 4216 archaeologist-hours were spent in the field.
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Förhistoria på Gotland
av Malin Lindquist

Under året avslutades den sista av de AMS-finansierade vetenskapliga under
sökningarna, nämligen undersökningen av det förromerska gravfältet Annelund 
vid Visby flygplats. Med utgångspunkt från fosfatkarteringar utfördes provun
dersökningar i syfte att försöka lokalisera en med gravfältet samtida boplats. 
Dessutom avslutades utgrävningen av det stora röse vars kista undersöktes redan 
1955. Därmed upphörde fältdelen av det 18-åriga grävningsprojektet, vilket 
firades med gotländsk lammgrillning för alla som på något sätt varit involverade i 
grävningarna genom åren.

Det s k RAGU-laget, d v s ett av kommunen bekostat lag grovarbetare som i 
första hand skall arbeta med kommunala exploateringar, fungerar nu väl. Under 
sommaren har laget som basprojekt arbetat med att söka finna den yttre be
gränsningen till ett vikingatida gravfält vid Gustavsvik norr om Visby. Redan 
1899 undersökte Oscar Wennersten ett 30-tal vikingatida gravar på detta gravfält 
som tillsammans med Kopparsvikgravfältet söder om staden bedöms som myck
et viktigt i diskussionerna om Visbys uppkomst.

Exploateringsgrävningarna har minskat något i antal men utgrävningarna vid 
Uddvide i Grötlingbo (Barshaldershed) pågick med ett tiotal undersökta ro
merska gravar. Särskilt intressanta är ekergravar med stenrader i intrikata mön
ster runt ett centralröse.

Undersökningarna av boplatslämningarna vid Terra Nova fortsatte till följd av 
exploatering inom området. Ett par tidigare ej kända fornlämningar som fram
kommit vid markarbeten har undersökts; Vid Duss i Bro undersöktes och bort
togs ett 15-tal kokgropar (s k ”svarta fläckar”) liggande på rad och vid Rom- 
munds i Gammelgarn ett par folkvandringstida gravar som påträffats i samband 
med kabelarbeten. ”Årets skatt” plöjdes inte upp denna gång utan påträffades i 
samband med anläggandet av en fågeldamm i Fröjels socken.

Hittills hade Gotland bara haft en enda känd hällristning - den vid Hägvide i 
Lärbro. På hösten hittade konstnären Staffan Rosvall ytterligare en hällristning 
på Fårö. Långt ute på hedmarken vid Lansa, alldeles invid en liten vät, seglar på 
en häll tre skepp med uppåtsvängda skrov och bemanningsstreck. Omkring 
skeppen finns ett antal skålgropar. Fornlämningen ligger i en bronsåldersmiljö - 
skeppssättningar, ett röse samt ett par husgrunder finns i närområdet.

Hällristningen är av sydskandinavisk typ och dateras till ca 1500 f Kr.
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Fig 1. Vid Lansa på Fårö hittades en hällristning med tre skepp och 
skålgropar. Foto W. Falck.
At Lansa on Fårö a rock-carving consisting of three ships and cup-marks 
was discovered.

Summary
In the course of this year the last research excavation financed by the National 
Labour Market Board, viz. the Preroman Iron Age cemetery of Annelund near 
Visby airport, was completed. On the basis of phosphate maps, test excavations 
were undertaken in order to try to locate a settlement contemporary with the 
cemetery. Moreover, the excavation of the large cairn was completed. The cist in 
this cairn had already been excavated in 1955. This marked the finish of the 
fieldwork in this 18-year excavation programme.

The so-called RAGU team, i.e. the team of labourers financed by the munici
pality, whose primary task is to work on municipal development projects, now 
functions well. During the summer the team was principally employed in the 
search for the outer limit of a Viking Period cemetery at Gustavsvik, north of
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Fig 2. Staffan Rosvall som hittade hällristningen på Fårö har tecknat av 
ett av skeppen.
Staffan Rosvall, who found the rock-carving on Fårö, has drawn a picture 
of one of the ships.

Visby. This cemetery is regarded as central in discussions on the rise of Visby.
The number of rescue excavations decreased slightly, but the investigations at 

Uddvide in Grötlingbo parish (Barshaldershed) continued, some ten Roman 
Iron Age graves being examined. The excavation of settlement remains at Terra 
Nova continued in advance of development in the area. ‘The treasure of the 
year’ was not ploughed up but recovered in connection with the digging of a duck 
pond in the parish of Fröjel.

Until this year Gotland only had one single recorded rock-carving — the one 
at Hägvide in the parish of Lärbro. In the autumn an additional rock-carving was 
discovered on Fårö. At Lansa near a samll pond three ships with hulls curved 
upwards and crew-lines sail across a rock.
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Fig 1. Grävning för fjärrvärme i Mellangatan i Visby. Undersökning 
tidigt i mars 1987 av medeltida stenhus. Foto N-G. Nydolf.
Excavation in advanace of the laying of communal heating pipes in Mel
langatan, Visby. In early March 1987medieval stone buildings were inves
tigated.
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Medeltid på Gotland
av Waldemar Falck

Under året genomförde enheten för Medeltid och Nyare tid ca 50 uppdrag, 
flertalet lika som tidigare i Visby, med koncentration till innerstaden. Uppdra
gen har ökat i antal sedan föregående år. Flertalet undersökningar har varit 
traditionella stadsundersökningar med inriktning på profana och kyrkliga 
byggnadsverk. Projektet Medeltidsstadens omfattande materialregistrering har 
slutförts och tryckning pågår. En uppföljande analys med mångsidiga inriktning
ar blir därpå ett naturligt uppföljande steg, i första hand inom fältundersökning
arnas rapportramar. Särskilda medel har dock beviljats från HSFR för samman
ställning och analys av ett synnerligen omfattande och viktigt dendrokronolo- 
giskt material, inte minst ifrån en rad landskyrkor, där sådana nu systematiskt 
blir föremål för restaureringsåtgärder.

Omfattande arkeologiska undersökningar har utförts i innerstadens gator och 
gränder för det fjärrvärmenät som efterhand kommer att beröra de större fastig
heterna i staden. De nu aktuella sträckningarna är delar av Hästgatan och 
Mellangatan där omfattande stenhusgrunder påträffats utanför nuvarande gatu- 
linjen vilket visar att vissa gatupartier under medeltiden varit betydligt smalare 
än dagens. I resterna efter en medeltida källare i västra delen av Mellangatans 
sträckning mot Hästgatan påträffades en mycket välbevarad bronsgryta från 
högmedeltiden, sannolikt tillverkad i Visby. Vid södra delen av Donnersplats 
framgrävdes förutom rester efter medeltida källarmurar även delar av ett tidiga
re känt förhistoriskt gravfält.

Bland övriga resultat från de större undersökningarna kan nämnas kvarteret 
Annexet 2, där källare till medeltida bostadshus framtagits. Fynden tycks visa att 
delar av bebyggelsen längs Mellangatan mera haft karaktär av bostäder än av 
magasins- eller packhusbebyggelse. Till en av husgrunderna fanns även en med 
denna sammanbyggd latrinkällare vilken stärker intrycket av husets bostadska
raktär. Genom det berörda gravningsområdet har enligt äldre stadsplaner gått 
två medeltida gränder varav en hittills kunnat påvisas. Undersökningen beräk
nas i olika etapper pågå till hösten 1989.

I samband med tillbyggnad av ett bostadshus i kvarteret S:t Michael 5 utfördes 
en arkeologisk undersökning varvid ett 20-tal skelettgravar frilädes. Området är 
en del av kyrkogården som tillhört S:t Michaels kyrka. Kyrkans grundmurar 
undersöktes till stora delar 1969 men av murarna finns inget bevarat ovan mark. 
Området torde ha planerats till tomtmark i mitten på 1700-talet.

De sedan ett antal år pågående restaureringarna och ombyggnaderna av Dom
kyrkan S:ta Maria med tillhörande byggnader, har under året påfordrat antikva-
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riska besiktningar och undersökningar. Ett flertal grundmurar från medeltid och 
yngre tid har därvid kunnat registreras.

I katalogen anges de olika fastigheter där byggnads- eller grävningsarkeolo- 
gisk dokumentation utförts. Under året har, liksom tidigare, värdefulla kontak
ter och utbyten skett med forskare inom och utom Sverige.

Summary
In 1987 the department for medieval and post-medieval archaeology carried out 
c. 50 assignments, the majority, as in the past, in Visby, with a concentration in 
the town centre. In comparison with 1986, the number of assignments increased. 
Most excavations were traditional urban investigations devoted to secular and 
ecclesiastical buildings. The registrations of the abundant finds from the medie
val town has been completed and is in the process of being published.

In the course of the year the establishment of a communal heating system gave 
rise to large-scale excavations in the streets and alleys of the town centre. The 
section laid in 1987 included parts of Hästgatan and Mellangatan (Horse Street 
and Middle Street), where large stone house foundations were encountered. In 
the south of Donnersplats (Donner Square) medieval cellar walls and also parts 
of a previously recorded prehistoric cemetery (Visby settlement site) were unco
vered.

Among results of other major excavations, mention can be made of Annexet 2 
Block, where cellars of medieval houses were exposed. In St. Michael 5 Block an 
excavation was undertaken in which some 20 inhumation graves came to light. 
The area was part of the churchyard of St. Michael’s church. The restoration and 
re-buildning of St. Maria’s cathedral and associated buildings necessitated super
vision briefs and investigations during the year. This enabled us to document 
several foundation walls dating from the Middle Ages and later.

As in the past, valuable contacts and exchange with scholars from Sweden and 
abroad were maintained during the year.
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Katalog



Fornminnesinventeringen

Resultat 1987
I II III

b d
IV V

b
VI VII

b
VIII

b

Östergötlands - - - 0/0 - - 2/2 - - - - 8/8

Jönköpings 2332/445 23/18 8/8 2363/468 3/3 78/63 429/166 19/12 134/116 36/36 64/64 1185/1180

Kristianstads 41/28 1/1 42/29 23/23 1/1 9/6 1/1 212

Malmöhus län 695/407 37/31 1/1 733/437 914/891 39/32 321/106 516/506 74/74 80/80 22/22 nm

Hallands län 2301/1098 129/99 10/10 2440/1198 436/434 30/27 975/144 17/17 173/159 57/53 11/11 159/159

Göteborg o
Bohus län

- - - 0/0 1/1 9/9 1/1

Älvsborgs län 2057/727 114/85 22/16 2193/827 293/291 58/50 873/164 13/13 162/153 46/42 29/29 646/646

Värmlands län 407/81 1/1 2/2 410/84 26/26 25/24 193/80 1/1 66/65 23/23 79/78 470/467

Örebro län 19/14 - - 19/14 15/15 26/26 355/103 16/13 37/37 23/23 317/317 720/720

Kopparbergs län - - - 0/0 - 8/8 20/5 - 1/1 1/1 12/12 48/48

Västernorrlands 1231/453 7/6 82/48 1320/477 25/25 21/19 74/36 8/8 23/21 9/9 4/4 26/26

Västerbottens 32/16 - 8/7 40/23 27/24 70/39 30/11 3/3 2/1 58/55 17/17

Norrbottens 121/66 2/2 175/48 298/115 35/35 193/117 150/59 9/9 12/12 20/19 184/168 106/106

Summa 9236/
3335

314/243 308/140 9858/
3672

1798/
1768

548/405 3423/
877

608/585 694/650 298/288 780/760 3465/
3457
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IX X XI XII
a b c a b c

2/2 16 0/0 0 0 8 8 100

3026/823 3079 1806/292 557 31 616 2463 400

75/59 130 18/16 24 133 52 78 150

2597/2035 4717 458/245 275 60 1024 3693 361
4071/1959 3893 2224/1008 216 96 1795 2098 167

10/10 37 0/0 0 0 14 23 164

3592/1482 4450 1683/519 510 30 1414 2178 154

721/279 1217 312/50 98 31 328 989 934

468/205 1648 8/8 11 138 359 1289 359
29/14 115 0/0 0 0 11 104 945

1471/582 945 1055/427 265 25 599 346 58

170/96 369 20/9 20 100 30 339 1130

697/333 1426 82/41 216 263 189 1237 654

16929/
7879

22042 7666/
2515

2192 30 6439 15603 242

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

275



Undersökningsverksamheten 
vid RAÄ

Uppdragsstatistik 1987

Landskap Antal Antal 
uppdrag provund 

invent etc

Medel
tid

Förhist Undersökt 
yta m2

Ark
tim

Grov
tim

Maskin
tim

Blekinge 5 4 5 1 38 46 33
Bohuslän 28 11 7 15 10 070 7 452 2 922 507
Dalarna 3 1 3 2 700 3 740 3 278 364
Dalsland 2 1 2 750 80 7
Halland 10 5 3 6 2 873 604 220 41
Hälsingland 2 2 2 96
Närke 6 5 6 629 484 58 129
Skåne 58 43 39 19 6 546 4 170 2 024 943
Södermanland 66 56 25 34 6 666 11 515 7 360 720
Uppland 53 30 14 38 47 663 19 179 13 686 2 021
Värmland 6 5 5 1 1 800 360 130 94
Västergötland 17 15 1 12 3 987 1 826 526 187
Västmanland 5 3 4 1 2 011 1 740 1 186 71
Östergötland 52 41 29 17 3 527 6 439 4 049 843

1987
1986

313
302

221
218

132 137 89 030
164 402

57 235
61 475

35 247
53 325

5 936
8 232
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UV:s undcrsökningsvolym i 1000 m2/år

1958 59 60 61 62 63 6U 65 66 67 68 69 70 71 72 73 71* 75 76 77 78 79 80 81 82 83 8U 85 86 87
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Arkeologiska undersökningar 
utförda av RAÄ

Blekinge

Asarums sn, Asarum 3:2, 2:29
Leifh Stenholm

Undersökningen föranleddes av planerad byggna
tion. Över det aktuella exploateringsområdet lades 
4 stycken 2-4 meter breda sökschakt med en sam
manlagd längd av 75 meter. I norra delen av fastig
heten Asarum 2:29 (schakt 1 och 2) konstaterades 
ett upp till 1 meter tjockt lager med moderna riv
nings- och utfyllnadsmassor. Detta lager avtog 
söderut. I schakt 3 påträffades endast ett cirka 0,5 
meter tjockt matjordslager.

På fastigheten Asarum 3:2, som utnyttjas som 
åker, var det cirka 0,5 m tjocka matjordslagret plöjt 
ända ner till steril botten.

Vid provundersökningen påträffades varken an
läggningar eller kulturlager som kan sättas i sam
band med förhistoriska eller medeltida aktiviteter.

I schakt 2 tillvaratogs 365 gram yngre rödgods och 
ett kritpipsfragment (1600-tal).

Fynd: keramik, kritpipsfragment.
Datering: 1600-tal.

Kristianopels sn, Kristianopel stg 4
Lasse Wallin

Undersökningen föranleddes av husbyggnation. 
Området är beläget i södra delen av Kristianopels 
gamla stadsområde, ca 100 meter sydost om det då
tida torget.

Fästningsstaden Kristianopel anlades år 1600 och 
existerade som stad fram till 1678—80. Under den 
danska tiden var stadens ekonomi god och 
byggnadsverksamheten intensiv. Efter 1658 kom 
staden i ekonomiskt bakvatten och hotades under så 
8°tt som hela svensktiden av nedläggning.

Staden anlades efter renässansens stadsplane- 
'déer och fick tre parallella huvudgator med förbin
dande tvärgator, ett centralt placerat torg och mo
derna befästningsverk.

På stg 4 och angrändsande tomter har tidigare 
påträffats flera husgrunder från stadsperioden. Fle
ra av dessa har varit försedda med stenkällare.

Med maskin banades matjorden av på en 20 m2 
stor yta. Ytan begränsades av störningar och kabel
schakt.

Under vegetationsskiktet vidtog raseringsmassor 
med tegelflis, keramik, kalkbruk, kakelflisor etc av 
tydlig 1600-talskaraktär. Under detta lager fanns 
syllstensrader till två hus varav det nordliga hade 
haft källare som var bevarat till en höjd av +1,65 
m ö h. Källargolvet låg på +1,02 m ö h. Källarväg
garna var kallmurade och fläckvis var en fogning 
med lera bevarad.

Husen var orienterade på samma sätt som en 
stenkällare som påträffats knappt 10 meter längre 
norrut.

Anläggningarna kvarligger.

Fynd: keramik, kakel.

Datering: 1600-tal.

Kristianopels sn, Kristianopel stg 38 A
Leifh Stenholm

Befästningsstaden Kristianopel anlades år 1600 som 
en viktig länk i den danska befästningslinjen mot 
den svenska riksgränsen. Undersökningsområdet 
ligger i västra delen av det gamla stadsområdet. Den 
arkeologiska arbetsinsatsen som föranleddes av re
viderade byggplaner, kan betraktas som en kom
plettering till den undersökning som genomfördes 
år 1980 (se RAÄ rapport UV 1986:7). Vid den nu 
aktuella undersökningen koncentrerades arbetet till 
ett ca 20 cm tjockt kulturlager, som innehöll vissa 
bebyggelserester. I kulturlagret påträffades rikligt 
med djurben, keramik av yngre rödgodstyp samt 
kritpipsfragment.

I gatuhörnet av den N—S gående gatan konstate
rades rester efter en äldre stenlagd gatunivå, som
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ligger ca 1 meter väster om nuvarande vägsträck- 
ning.

Fynd: keramik, k ritpipsfragment, djurben. 

Datering: 1600-tal.

Ronneby, kv Xenofon 10
Lasse Wallin

Undersökningen föranleddes av planerade schakt- 
nings- och byggnadsarbeten på gårdsutrymmet i fas
tigheten. Största blivande schaktdjup var 1,5 meter.

Området var beläget vid det medeltida Ronnebys 
östra stadsgräns. Ronneby blev stad troligen vid 
1200-talets mitt. Stadsvall och vallgrav förbättrades 
under 1500-talet. Vall och grav har påträffats i kv 
Viktor norr om kv Xenofon och graven har belgats 
även i kv Xenofon.

Med maskin grävdes ett drygt 4 meter långt 
schakt och en provgrop. Schaktdjupet med maski
nen var ca 1,70 m. För hand fördjupades schaktet 
ytterligare 0,5-0,6 m. Endast fyllnadsmassor från 
1700- och 1800-tal påträffades emellertid. Under- 
sökningsdjupet överskred alltså det kommande 
schaktdjupet med inemot 1 meter utan att fast forn- 
lämning påträffades.

Om markarbeten som berör djupare belägna la
ger än de nu undersökta skall företagas, bör ytterli
gare undersökning utföras eftersom s k steril botten 
inte nåddes vid den nu utförda undersökningen.

Fynd: 1700- och 1800-talskeramik (ej tillvaratagen). 

Datering: nyare tid.

Sölvesborg, kv Ceres 3, m fl
Lasse Wallin

Undersökningen utfördes med anledning av hus
byggnation. Området är beläget i det medeltida Söl
vesborgs östra del. Vid undersökningar i Markgatan 
1982 påträffades enstaka flintavslag från stenåldern.

Med maskin grävdes tre drygt 30 meter långa 
sökschakt på platsen för de planerade huskroppar
na. Flela området visade sig emellertid vara sönder- 
grävt vid uppförandet av de 1800—1900-talsbyggna- 
der som tidigare stått på platsen.

En mindre ytavbaning företogs i områdets södra 
del där markskadorna var minst. Men även här var 
bottensanden till största delen bortschaktad ända 
ner till den siltiga morän som utgjorde underlag för 
sanden.

Fynd: —

Datering: -

Bohuslän

Kareby sn, fornl 59
Lars G Johansson

Med anledning av ett planerat vägbygge vid Rollsbo 
utanför Kungälv, utfördes en provundersökning av 
en stenåldersboplats.

Syftet med förundersökningen var att fastställa 
om nämnda fornlämning skulle komma att beröras 
av exploateringen och att utreda vilka eventuella 
ytterligare arkeologiska åtgärder som i så fall kräv
des.

Förundersökningen utfördes med hjälp av prov
gropar. Inga indikationer i form av fynd eller an
läggningar påträffades under arbetets gång.

Fynd: —

Datering: -

Ljungs sn, fornl 27 a, b
Bengt Nordqvist

Med anledning av planerad villabebyggelse gjordes 
en provundersökning av en stenåldersboplats (27a), 
som var belägen mellan två mindre bergspartier i ett 
föga odlat område. Vid undersökningen påträffades 
lihultyxor, avslag av diabas och flinta som visade att 
boplatsen omfattade en ca 100 m2 stor yta inom det 
exploateringshotade området. Att boplats 27a lig
ger i ett föga uppodlat område betyder en ovanlig 
möjlighet att vid en undersökning få tag i ett i det 
närmaste ostört material. Den intilliggande boplat
sen 27b hade förstörts av en tidigare väg- och villa
byggnation.

Fynd: yxor av diabas, avslag av diabas och flinta. 

Datering: senmesolitisk tid.

Ljungs sn, fornl 30
Karin Ullberg-Loh

Fornlämningen provundersöktes med anledning av 
att marken kommer att exploateras för bostads- 
byggnation. Syftet var att se om äldre yxfynd hör till 
en boplats och i så fall avgränsa denna. Området 
utgörs av en sluttning som mynnar ut mot Ljungski- 
leviken.

En yta på ca 11 000 m2 undersöktes med gropar 
och schakt. Vid dokumentationen av jordlagren vi
sade det sig att det under mylla kom ett sandlager, 
som i sin tur vilade på en lera. Sandlagret var kon
centrerat till tre terrasseringar i backen.

I en del av de gropar där sandlagret förekom,
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anades ett kulturlager, ca 1600 m2 stort. Totalt hitta
des ett tjugotal slagna bitar av flinta, varav en kär
na. I ett av schakten återfanns också en härdbotten. 
Om denna skall anses förhistorisk är dock tveksamt, 
då det i samband med kolet även förekom bitar av 
bränd lera som verkade vara recenta. Kulturlagret 
skulle kunna vara tillkommet under förhistorisk tid, 
men kan även vara yngre.

Resultatet av provundersökningen motiverar in
gen ytterligare dokumentation.

Fynd: slagen och eldskadad flinta, bränd lera (?). 

Datering: —

Marstrand, kv Artilleristen 4 oeh 5
Viktor Svedberg

Antikvarisk kontroll utfördes i samband med 
schaktningar för dagvatten på fastigheten Artilleri
sten 4 och 5 i Marstrand. Schakten omfattade en 
sammanlagd längd av ca 25 meter och var ca 0,6 
meter djupt.

På tre punkter grävdes ner till steril botten varvid 
kulturlagret uppmättes till 0,4 meter i nordväst och 
0,7 meter i sydöst. Kulturlagret innehöll inga bebyg
gelselämningar, men däremot ett tunt sotlager 
längst ner i botten i sydöst. Under kulturlagret 
framkom snäcksand i sydväst där det var berg i bot
ten.

Fynd: enstaka rödgodsskärvor, kritpipsfragment. 

Datering: 1700-tal och början på 1800-tal.

Marstrand, kv Borgmästaren
Kristina Carlsson

Schaktningsövervakning i samband med nybyggna
tion av bostäder och hamnkontor. Kontrollen gällde 
pål/plintschakt och schakt för VA-ledningar.

Mitt på tomten grävdes ett 10 m långt schakt i en 
av pålraderna. Här påträffades delar av tre funda
ment till bryggor. De bestod av knuttimrade kar, 
delvis fyllda med sten. Stockarna i karen hade en 
diameter på upp till 0,3 m. Mellan och under kon
struktionerna fanns orörda kulturlager som innehöll 
fyndmaterial från 1600-talet och framåt i tiden. 
Konstruktionerna låg ca 1 m under dagens markyta, 
under ett lager av sentida fyllnadsmassor. I botten 
På schakten påträffades steril lera (ca 2,2 m under 
markytan) på en nivå av —0,5 m ö h, med en mar
kant sluttning ner mot hamnen (österut).

VA-ledningsschaktet ut mot Hospitalsgatan gav 
lnga lämningar, eftersom det helt grävdes i en be
fintlig ledningsgrav.

Fynd: —

Datering: 1600-tal.

Marstrand, Rådhusgatan
Lars Lundqvist

Schaktkontrollen föranleddes av att Vattenfall och 
Kungälvs kommuns gatukontor skulle lägga ner el-, 
tele- och VA-ledningar i anslutning till det gamla 
rådhuset. I huvudsak utnyttjades äldre lednings- 
schakt.

Schaktkanterna uppvisade omväxlande störda 
(merparten) och ostörda partier. I schaktets östra 
del och relativt ytligt fanns delar av en kullerstens- 
läggning, som sannolikt är sentida.

Ledningsschaktet berörde nästan uteslutande ti
digare grävde områden, men de orörda partierna 
med kulturlager som dokumenterades i profilen vi
sar att orörda områden finns i direkt anslutning till 
schaktet.

Fynd: - 

Datering: -

Marstrand, kv Tomten
Leif Jonsson

Provundersökningen gjordes i sydöstra delen av 
kvarteret Tomten i södra delen av Marstrand. Den 
fastighet som revs här i början av 1980-talet hade till 
stora delar byggts omkring 1750. Den var en av 
Marstrands äldsta bevarade byggnader. Enligt 1669 
års karta (äldsta bevarade karta med tomtgränser) 
fanns på platsen en tomt tillhörig ”Elisabeth Si- 
monsson.”

Tomten låg vid ”Swijne Wijkan” ovanför en 6-8 
m bred strand som också utgjorde gata. Målet med 
undersökningen var att försöka återfinna gränder 
och tomtgränser enligt kartan, samt att konstatera 
om det fanns äldre bebyggelse än 1600-tal på plat
sen. Läget för det avrivna 1700-talshuset skulle ock
så verifieras vid schaktningen.

Undersökningen visade att 1700-talshuset hade 
haft en regelrätt rustbädd av korsvis lagda stockar 
(gran och? tall), som bildade 2-2,5 m stora rutor 
eller parallellt liggande timmer. Rustbäddens ut
sträckning stämde väl överens med uppmätning av 
huset. Före anläggningen av rustbädden hade större 
delen av området schaktats av ner till naturligt grus
lager. Sannolikt hade då nästan hela den förväntade 
1600-talstomten och angränsande gränder och gator 
schaktats bort.

En liten yta, ca 2 m2, med stenläggning i skiffer 
och kulturlager från 1600-talet återstod i områdets 
västra del. På grund av sin ringa omfattning grävdes
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hela 1600-talslagret redan vid provundersökningen. 
Stenläggningen av skiffer låg på ca 0,7 m över Mar
strands O-plan. Detta bekräftar en mycket ringa 
eller obefintlig strandlinjeförskjutning under perio
den 1600 till 1770-talet varifrån havsyteavvägningar 
finnes.

Fynd: Weserkeramik, knivskaft, metallsked, tre
fotsgrytor, pipleredekorerade fat, stengods (Rae- 
ren), djurben.

Datering: sent 1500-tal till 1700-tal.

Norums sn, fornl 75
Eva Weiler

Med anledning av den planerade ombyggnaden av 
väg E6 mellan Stora Höga och Ljungskile undersök
tes en hög, belägen på en bergknalle mitt i en trång 
dalgång. Högen visade sig vara en naturlig bildning 
av varvig lera, 9 m i diameter och 0,8 m hög, som 
blivit kvar kring en uppstickande bergsknalle. I dess 
SÖ kant påträffades inom en yta av ca 2 m2 samman
lagt 12,5 kg keramik från flera kärl av äldre järnål- 
derstyp.

Lerkärl i utkanten av förhistoriska gravar är inte 
ovanligt och kanske har man för länge sedan be
handlat naturbildningen som om den vore en gam
mal gravhög.

Fynd: keramik.

Datering: äldre järnålder?

Norums sn, fornl 209
Karin Ullberg-Loh

Undersökningen utfördes i samband med det plane
rade motorvägsbygget mellan Stora Höga och 
Ljungskile.

Området gränsar till nuvarande riksväg 170 (tidi
gare benämnd 651). 1 samband med att den vägen 
skulle byggas, undersöktes delar av fornlämningen 
(RAÄ Rapport 1982:32). Det fyndmaterial som då 
kom fram, till största delen bestående av flinta och 
bergart, kunde tack vare sitt rika redskapsinnehåll 
dateras till både mesolitisk och neolitisk tid. De sex 
anläggningar som C14-daterades visade sig dock 
höra till yngre bronsålder-äldre järnålder.

Vid undersökningen åtta år senare kunde också 
konstateras rikligt med flinta i marken i den del av 
boplatsen som inte grävdes ut tidigare. Denna in
samlades dock ej, då målsättningen nu var att försö
ka få grepp om det härdmaterial som spårats vid 
provgrävningar på platsen 1986.

Sammanlagt framkom 14 härdar av olika slag, 2 
kokgropar samt ett antal sotfläckar. Några stolphål

eller övriga husrester påträffades däremot inte. 
Från varje anläggning har även jord- och kolprov 
tagits för makrofossilanalys samt vedartsbestäm- 
ningar.

Att här skulle ha kunnat ligga en verkstadsplats 
av något slag är inte omöjligt med tanke på an
läggningarnas karaktär. Dateringen är svår att göra 
då inga daterande fynd framkom som går att knyta 
till anläggningarna, men med tanke på tidigare un
dersökningsresultat i området skall en datering till 
yngre bronsålder - äldre järnålder inte uteslutas.

Fynd: flinta, kol.

Datering: yngre bronsålder — äldre järnålder?

Norums sn, fornl 210
Eva Schalter Åhrberg, Viktor Svedberg

Till följd av E6:ans planerade ombyggnad mellan 
Stora Höga och Ljungskile utfördes en undersök
ning av en ca 150x300 m stor och mestadels jord- 
täckt bergshöjd ca 1 km öster om Norums kyrka. 
Området var inte tidigare registrerat som fornläm- 
ning, men det är känt att gården Hammar tidigare 
har legat mitt uppe på kullen i ett sadelläge. Gården 
är tidigast omnämnd 1568, men kan vara äldre. En
ligt den äldsta kartan har gården legat uppe på kul
len åtminstone från slutet av 1600-talet. Vid provun
dersökningen 1986 framkom lämningar av gården 
samt också förhistorisk keramik och flinta på kul
lens centrala och södra delar som pekade på bosätt
ning från stenålder och järnålder. Undersökningen 
har därför dels varit inriktad på de yngre lämningar
na på kullens centrala del, dels på de förhistoriska 
lämningar på kullens södra del.

På kullens centrala del fanns i öster lämningar av 
2-3 hus, 1 stenlagd väg, 1 stenlagd gårdsplan samt 2 
brunnar vilket till stor del överensstämmer med 
kartmaterialet från slutet av 1600-talet — mitten av 
1800-talet. Fynden i anslutning till bebyggelseläm
ningarna utgjordes huvudsakligen av glas, keramik 
och järnskrot och kan inte datera bebyggelsen till 
tidigare än början av 1600-talet. I väster fanns ock
så lämningar av 2 hus, 1 stenläggning och 1 jordkäl
lare vilka inte återfinns i kartmaterialet. Fyndmate
rialet visade dock att dessa var sena, varför de troli
gen är från tiden före 1906 då gården flyttade ner 
från kullen. Omedelbart under de yngre bebyggel
selämningarna framkom både i öster och i väster ett 
10-20 cm tjockt myllager med förhistorisk keramik 
samt i botten lämningar i form av stolphål, gropar, 2 
härdar, samt 1 stenpackning och 1 väggränna, vilka 
preliminärt daterats till folkvandringstid.

På kullens södra del fanns ett 100-tal anläggningar 
i form av stolphål, härdar, kokgropar, väggrännor, 
avfallsgropar och andra gropar samt 1 smidesgrop.
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1987 undersöktes lämningarna av gården Hammar i Norums socken, 
Bohuslän. Till vänster i bilden syns grunden till gårdens manhus och 
upptill i bilden syns lämningarna av en ekonomibyggnad och en stenlagd 
gårdsplan. Gården omtalas första gången 1568 och flyttar ner på de forna 
utmarkerna 1910. De undersökta lämningarna kan dock tidigast dateras 
till 1600-talets början. Foto VSvedberg.
In 1987 the remains of Hammar Farm were investigated. To the left 
foundations of the dwelling house can be seen, and at the top of the picture 
remains of an outhouse and a paved farmyard are visible. The excavated 
buildings date from no earlier than the beginning of the 17th century.

Ett upp till 0,25 m tjockt kulturlager tackte boplat
sen. I kulturlagret och i anläggningarna låg huvud
sakligen forhistorisk keramik, flinta, lerklining samt 
brända ben, i kulturjorden även sländtrissor, våg- 
tyngder, brynefragment, glättstenar, kamfragment 
samt 1 sänke av täljsten och 1 glaspärla. Den huvud
sakliga bosättningen på platsen har varit under yng
te romersk järnålder och folkvandringstid.

På boplatsens övre del undersöktes delar av ett 
kulturlager på flacka sluttande berghällar. Detta in
nehöll, förutom de nämnda fyndkatergorierna, 
även äldre fynd som 1 skafthålsyxa, 2 flathuggna 
Pilspetsar av flinta, keramik av en typ som förekom
mer i senneolitiska hällkistor samt slagen flinta som 
Pa teknologiska grunder kan förmodas vara senneo- 
litisk.

Huvuddelen av anläggningarna på platsen förmo
das tillhöra järnåldersbebyggelsen. Ett flertal hus 
bör ha stått på platsen, bl a utgör de två väggrännor

na delar av två olika byggnader eftersom de dels 
korsade varandra, dels innehöll från varandra avvi
kande fynd. När husen anlades, röjde man förmod
ligen bort återstoden av den gamla stenåldersbo- 
platsen.

Fynd: se ovan.

Datering: senneolitisk tid, äldre järnålder, 
1600—1800-tal.

Norums sn, fornl 211
Eva Schalter Ahrberg

Till följd av E6:ans planerade omläggning mellan 
Stora Höga och Ljungskile utfördes två undersök
ningar på fastigheten Munkeröd i Norums socken, 
belägna i Norumsåns dalgång sydöst om Stenung- 
sunds samhälle. Dessutom dokumenterades ett om-
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råde med fossila åkrar i nära anslutning till boplat
sen ovan (RAÄ 216). Provundersökningen hösten 
1986 hade visat, att de båda bosättningsområdena 
(RAÄ 211 och 212) var belägna inom de två enda 
sandiga och relativt självdränerande terrängavsnit
ten. I relation till omgivande marker och bebyggelse 
kan Munkeröd betraktas som ett marginalområde.

På RAÄ 211 banades ett ca 40x15 m stort områ
de av, som innehöll ett 30-tal anläggningar (härdar, 
stolphål och gropar). Två av groparna innehöll res
terna av oornerade kärl, som kan dateras till förro
mersk järnålder. Från det fläckvis förekommande 
kulturlagret insamlades keramik, flinta, lerklining 
och annan bränd lera samt enstaka brända ben.

Fynd: keramik, flinta, lerklining och annan bränd 
lera samt enstaka brända ben.

Datering: förromersk järnålder.

Norums sn, fornl 212
Eva Schalter Ahrberg

Till följd av E6:ans planerade omläggning mellan 
Stora Höga och Ljungskile utfördes två undersök
ningar på fastigheten Munkeröd i Norums socken 
(RAÄ 211 och 212). Provundersökningen hösten 
1986 hade visat att de båda bosättningsområdena 
var belägna inom de två enda sandiga och relativt 
självdränerande terrängavsnitten i området. I rela
tion till omgivande marker och bebyggelse kan 
Munkeröd betraktas som ett marginalområde.

Det på RAÄ 212 undersökta området ligger i od
lad mark, överst i den nordvästvända sluttningen av 
Norumsåns dalgång. Ett ca 60x10 m stort område 
banades av med maskin, varvid ett 60-tal anlägg
ningar framkom, mestadels härdrester, stolphål och 
gropar.

I en 10-15 m2 stor diffust avgränsad grop fram
kom mikrospån, slagen flinta och förkolnade hassel- 
nötsskal. Övriga anläggningar innehöll få daterande 
fynd. Från det fläckvis förekommande kulturlagret 
insamlades enstaka krukskärvor, slagen flinta, 
bränd lera samt enstaka brända ben.

Fynd: krukskärvor, slagen flinta, bränd lera samt 
enstaka brända ben.

Datering: mesolitisk tid, äldre järnålder.

Norums sn, fornl 213
Eva Weiler, Gisela Ängeby

I samband med ombyggnad av väg E6 mellan Stora 
Höga och Ljungskile upptäcktes ett klippöverhäng 
och en provundersökning, gjord 1986, gav vid han
den kulturlagerrester nedanför denna och en härd

framför ett klippblock, som rasat och ställts på hög
kant.

På den östra sidan av en dalgång, kantad av berg
ryggar orienterade i nord-sydlig riktning, reser sig 
den mycket branta stupande klippväggen. Vid foten 
av denna har ett överhäng bildats genom att block
partier brutits loss från berget och efterlämnat ett 
4—5 m fritt utrymme mellan blockramp och bergets 
innervägg. Utmed hela bergsidan löper ett droppfall 
orsakat av regn och källvatten, vid den aktuella un- 
dersökningsytan ca 3 m från bergväggen.

Under överhänget, dvs från droppkanten och in 
mot klippväggen, är det ständigt torrt och relativt 
vindskyddat. Ett sotlager noterades framförallt 
inom detta urymme, men också ett kort stycke från 
droppkanten utmed slänten nedanför. Under kul
turlagret påträffades åtminstone 2 kokgropar och 
diffust avgränsade härdar.

Fyndmaterialet var sparsamt och utgjordes i hu
vudsak av brända och obrända djurbensfragment 
(bl a nöt och kronhjort), ett fåtal keramikskärvor, 
några bitar slagen flinta och något fragment av has- 
selnötsskal. Kol förekom rikligt.

Vid överhänget har man tillrett mat och av kok
groparnas storlek att döma även av större djur som 
kronhjort och kanske älg.

I Bohuslän finns bara en liknande, känd plats i 
Morlanda på Orust. I Norge är bosättning under 
klippöverhäng vanligare och där har den nu under
sökta platsen flera samtida paralleller, dock med en 
annan typ av konstruktioner och kulturlagerbild- 
ningar än den i Järnklätt.

På andra sidan dalen, snett emot nr 213, påträffa
des dock ännu ett, men mycket mindre överhäng, 
genom en markägares berättelse om att ”dit sprang 
alltid fåren när det regnade”. Vid en provgrävning 
framför detta överhäng hittades en härd. Platsen 
ligger kvar utanför vägområdet, men bör bevakas i 
samband med arbetena för den blivande motorvä
gen.

Fynd: keramik, slagen flinta, brända och obrända 
ben av nöt, kronhjort och ev älg.

Datering: sen bronsålder.

Norums sn, fornl 214
Eva Weiler

I samband med den nya sträckningen av väg E6 
mellan Stora Höga och Ljungskile undersöktes ett 
område med ett sotigt kulturlager på fastigheten 
Dalarna 2:1 i Norums socken. Området upptäcktes 
vid inventering och provgrävning hösten 1986. Det 
bedömdes då innehålla ett 2 500 m2 sotigt lager, 
som antingen var kulturpåverkat eller möjligen ett 
naturligt anriktningsskikt i en markprofil i barrskog.
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Sotfärgningen nere i marken visade sig innehålla 
relativt kraftigt med kolstycken från olika delar av 
träd- och buskvegetation, men var i övrigt fynd
tomt. Det tolkas därför som rester av gammal röj
ning i området, kanske i kombination med kolning. 
Området ingår också i den sydligaste delen av ett 
system av kolningsgropar i en kilometerläng, trång 
dalgång mellan fastigheterna Järnklätt och Järnbläs- 
ten från tidig medeltid till nutid (jfr fornlämning 
250- 251 i Ödsmåls socken).

Fynd: kol.

Datering: —

Norums sn, fornl 215
Eva Weiler

I samband med den planerade nya sträckningen av 
väg E6 mellan Stora Höga och Ljungskile undersök
tes ett område med ett par kolningsgropar på fastig
heten Dalarna 2:1 i Norums socken. Området upp
täcktes vid inventering och provgrävning hösten 
1986. Det bedömdes då innehålla resterna av ett 
skadat kulturlager till en boplats eller spår av äldre 
röjning. I själva verket hade provgrävningspunkter- 
na råkat hamna i botten av kolningsgropar, som var 
starkt övervuxna och igenrasade.

Groparna utgör den sydligaste delen av ett system 
av kolningsgropar från tidig medeltid till nutid, som 
ligger i en kilometerläng, trång dalgång mellan fas
tigheterna Järnklätt och Järnblästen (jfr fornläm
ning 250-251 i Ödsmåls socken).

Fynd: kol.

Datering: 1700-tal eller senare.

Spekeröds sn, fornl 134
Karin Ullberg-Loh

Undersökningen orsakades av den planerade ny
dragningen av E6:an mellan Stora Höga och 
Ljungskile.

Undersökningsytan gränsar till nuvarande riksväg 
170 (förr benämnd 651). I samband med att den 
vägen skulle byggas delundersöktes de av vägbygget 
berörda delarna år 1979 (RAÄ Rapport 1982:32). 
Denna undersökning resulterade då i ett nyupptäckt 
grav- och boplatsområde med bl a en stensättning 
och en skärvstenshög och fynd av bl a gravkärl, 
boplatskeramik, flinta, bränd lera samt brända ben. 
Platsen daterades till yngre bronsålder — yngre 
larnålder, där skärvstenshögen ansågs vara den äld
sta lämningen och stensättningen den yngsta. Sten- 
sättningen innehöll en skärva av ett glaskärl med 
slipade facetter, en fyndkategori som normalt före

kommer i mycket mera iögonfallande gravan
läggningar än denna.

Den nu undersökta ytan utgör en direkt fortsätt
ning av platsen åt öster. Totalt avbanades en ca 570 
m2 stor yta och på denna påträffades ett 30-tal bo
platslämningar i form av stolphål, vissa av dem sten- 
skodda, en kokgrop, en härd samt olika nedgräv- 
ningar. Resterna efter ett långhus, orienterat i nord- 
sydlig-sydvästlig riktning, påvisades genom en ca 12 
m lång väggränna som markerade ena långsidan och 
en ca 5 m lång ränna som var husets ena gavel. 
Stolphålens placering gav inga konstruktionsmässi- 
ga ledtrådar. Antydan till ytterligare ett långhus i 
form av en ränna fanns invid schaktkanten mot vä
gen. Keramik påträffades framförallt i eller i nära 
anslutning till rännorna, slagen flinta kom spritt 
över i stort sett hela ytan och övriga fynd bestod av 
enstaka brända ben, någon bränd lera samt kol. 
Keramiken daterar husresterna till romersk järnål
der, vilket också skulle stämma väl med en del av 
den boplatskeramik som påträffades vid 1979 års 
grävning.

Fynd: keramik, bränd lera, slagen flinta, brända 
ben.

Datering: romersk järnålder.

Uddevalla, kv Hegardt 5
Viktor Svedberg

Tomten kvarteret Hegardt 5 ligger i den nordvästra 
utkanten av det gamla Uddevalla. Vid undersök
ningen framkom lämningar av en gata samt ett fler
tal hus i tre skikt som sträcker sig från slutet av 
1500-talet och fram till början av 1700-talet. I botten 
av det upp till 1 m tjocka kulturlagret fanns också ett 
flertal nergrävningar samt stolpar och pålar vilka 
ännu inte helt har kunnat tolkas.

Fynd: -

Datering: 1500—1700-tal.

Uddevalla, kv Koch 12
Viktor Svedberg

Förundersökning inför en planerad tillbyggnad av 
fastigheten kvarteret Koch 12 i Uddevalla.

I de tre provgropar som grävdes inne på gården 
framkom överst ca 1 m tjocka utfyllnadslager från 
tiden efter gaturegleringen 1806. Från ca 1 m under 
markytan och ner till den sterila sjösanden drygt 2 m 
under markytan fanns feta gödsel- och träflisrika 
kulturlager med bebyggelselämningar i 2—3 lager. 
Bebyggelselämningarna utgjordes av klenare stol
par i botten samt av brända trägolv, stockar och en
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stenläggning i kulturjordens övre partier. I kultur
jordens undre partier påträffades enbart s k yngre 
rödgods från trefotsgrytor och dylikt och i kulturjor
dens övre partier påträffades också kritpipor och 
vitleredekorerat rödgods från fat och dylikt. Inget 
yngre material i form av fajans och porslin påträffa
des i kulturlagren.

Preliminärt kan kulturjordens undre partier date
ras till 1500-talets senare del och början av 1600-ta- 
let och kulturjordens övre partier till 1600-talets 
mitt och slut samt möjligen också en bit in på 
1700-talet.

Trots att den planerade tillbyggnaden skall utfö
ras utan källare kan det bli aktuellt med ytterligare 
undersökningar på tomten.

Fynd: yngre rödgods, kritpipor.

Datering: 1500-1700-tal.

Ytterby sn, fornl 53 (Kungahälla)
Kristina Carlsson

Provundersökningen 1987 gjordes som en uppfölj
ning till den undersökning som gjordes i Kungahälla 
1986. Projektgruppen som planerar de forsknings- 
undersökningar som görs i Kungahälla enades om 
att under 1987 koncentrera intresset till hamnområ
det. Detta är en viktig plats, eftersom hamnmöjlig
heter är en förutsättning för stadens framväxt. Un
dersökningen omfattade tre schakt, med en sam
manlagd längd av 55 löpmeter, samtliga belägna i 
sluttningen ner mot den nuvarande stranden.

Två schakt grävdes på den lilla åkern strax sydöst 
om gården. I de högst liggande delarna påträffades 
här - liksom vid 1986 års provundersökning — orör
da kulturlager främst avsatta under 1100-tal. Dessa 
lager sträckte sig söderut, fram till en markant slänt
kant. I kanten påträffades enbart yngre lämningar, 
som en flerskiktad stenläggning med fyndmaterial 
från 1400-tal till 1800-tal. Längre ner mot älvstran
den kom kraftiga utkastlager och torvlager som 
främst innehöll senmedeltida material, och som tyd
ligt visade att de avsatts i vatten.

Även i schakt nr 2 noterades utkastmaterial samt 
torviga lager, avsatta i stillastående vatten. Detta 
schakt grävdes nedanför den s k släntkanten. Inga 
konstruktioner påträffades här.

Schakt nr 3 grävdes nästan rakt söder om gården 
inne på gräsmattan, längst ner mot stranden. I detta 
område hade tidigare vikingatida lösfynd påträffats. 
Området visade sig vara totalt omgrävt med hoprör
da kulturlager. Här påträffades 1100-talskeramik 
tillsammans med kritpipor, 1600-talskeramik och en 
tidigmedeltida yxa.

Årets undersökning verifierade den uppfattning 
vi fått 1986 om kulturlagrets utbredning och date

ring till 1100-tal inne på den lilla åkern. Några spår 
av hamn- eller bryggkonstruktioner påträffades 
inte. Tyvärr visade det sig även att ytterligare delar 
av det område som kunde tänkas innehålla orörda 
kulturlager är störda av senare tiders ingrepp. Detta 
understryker det påpekande som gjordes 1986 om 
att kommande ingrepp i stadsområdet bör göras ef
ter noggrann gjord planering, så att maximal infor
mation kan fås ur det fragmentariska arkeologiska 
material som återstår.

Fynd: keramik, kritpipor, yxa.

Datering: 1100—1600-tal.

Ödsmåls sn, fornl 38
Roger Nyqvist

Undersökningen är den första av två planerade 
provundersökningar av fornborgar, vilka skall utgö
ra grunden i ett nystartat projekt kring fornborgar 
och bebyggelse i Bohuslän.

Fornborgen, som ligger i samma dalgång som de 
undersökta fornlämningarna nr 213, 214, 215 och 75 
(klippöverhäng, kolningsgropar, spår av skogsröj
ning samt hög) i Norums sn, och 250-251 (boplat
ser) i Ödsmåls sn, provundersöktes för att utröna 
om det fanns en tids- och funktionsmässig relation 
till dessa bebyggelselämningar.

Det konstaterades att en murkonstruktion och 
kulturlager fanns inom det sökschakt som avtorva- 
des. Fynden gav en klar datering till äldre järnålder, 
möjligen finns det yngre bronsålderskeramik bland 
fynden. Övriga fynd var vävtyngder och brända ben 
från mellanstora till större däggdjur.

Fornborgen har troligen utgjort skydd för det 
marginalområde, som dalgången har utgjort för om
rådet söder om den. Troligen har den bl a skyddat 
jaktresursen från andra intressegrupper i området 
norr om dalen.

Fynd: keramik, vävtyngder, brända ben.

Datering: äldre järnålder.

Ödsmåls sn, fornl 250—251
Jörgen Streiffert

I samband med den planerade nya sträckningen av 
E6:an mellan Stora Höga och Ljungskile delunder- 
söktes ett nyupptäckt boplatsområde på fastigheten 
Sköttegården 1:1 i Ödsmåls socken.

I södra delen av området påträffades ett stort an
tal anläggningar, däribland ett långhus. I övrigt 
gjordes mycket få fynd i detta område och de date
ras preliminärt till yngre bronsålder - äldre järnål
der.
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I norra delen av området fanns keramik och flin
ta, boplatslämningar från senneolitikum — äldre 
bronsålder samt en flatmarksgrav (brandgrop).

De fåtaliga fynden på de båda boplatsområdena 
pekar på kortvariga aktiviteter inom undersök
ningsområdet. Troligen utnyttjades området under 
perioden senneolitikum — äldre järnålder.

I bäckravinen norr och söder om boplatserna på
träffades flera kolningsgropar, som inte observerats 
vid förundersökningarna. Groparna ingår i ett sys
tem av lämningar efter kolning och röjning från me
deltidens början och framåt som sträcker sig från 
Sköttegården (och Järnblästen) genom en trång dal
gång till Järnklätt (jfr fornlämning 214 och 215 i 
Norums socken).

Fynd: keramik, flinta.

Datering: senneolitikum — äldre järnålder.

Ödsmåls sn, fornl 252
Karin Ullberg-Loh

I samband med det planerade motorvägbygget mel
lan Stora Höga och Ljungskile undersöktes nyupp
täckta boplatsrester på fastigheten Stripplekärr 1:2 
och Hälle 1:5. Vid den provgrävning som föregick 
undersökningen, framkom en flatmarksgrav samt 
en eventuell stensättning.

Vid undersökningen framkom att den eventuella 
stensättningen sannolikt är en naturbildning.

I den avbanade ytan påträffades tre mörka fläckar 
med enstaka kolgragment, som möjligen skulle kun
na utgöra en kulturlagerrest. Vid rensning framkom 
även ett par bergartsredskap samt två flintskrapor. I 
området fanns även en del bergartsavslag. Flintma- 
teralet var jämfört med stenåldersboplatser i övrigt i 
södra Bohuslän mycket magert.

Flatmarksgraven torde, med tanke på tidigare da
terade gravar av samma typ, kunna hänföras till 
äldre järnålder. Den ena skrapan samt ett av berg- 
artsredskapen, fragment av en liten, fint slipad 
hacka, skulle kunna tillhöre neolitisk tid. Det reste
rande bergartsredskapet — en trindyxa brukar date
ras till senmesolitisk tid.

Fynd: trindyxa, flintskrapor, slagen flinta och dia
bas, keramik, brända ben.
Datering: senmesolitisk tid — neolitikum, äldre 
järnålder.

Ödsmåls sn, fornl 253
Marianne Karlsson Lönn

Undersökningen gjordes med anledning av det 
kommande motorvägsbygget mellan Stora Höga

och Ljungskile på fastigheten Stripplekärr 1:2 i Öds
måls socken. Syftet med undersökningen var att 
kartera och försöka datera ett äldre åkersystem, 
överlagrat och avskuret av en stengärdesgård.

Efter kartering drogs ett schakt tvärs över hela 
åkersystemet. I profilen under grässvålen syntes i 
ordningsföljd ett myllalager, ett omrört lager, i de
lar av profilen ett so tigt lager samt s k berglera dvs 
mycket hårt packad lera. Det sotiga lagret kunde 
avgränsas åt tre håll och såg ut att bilda en oval 
formation, 6—7 m i diameter.

I de båda övre lagren, av vilka åtminstone det 
översta bör hänföras till en odling, framkom sentida 
fynd (hästsko, bitar av dräneringsrör). I det sotiga 
lagret fanns ett fåtal kolbitar samt en knuta och en 
flintbit med tveksam retusch, båda svagt svallade. 
C14-analys av kol daterar skiktet till äldre bronsål
der.

För åkersystemet föreligger ingen annan datering 
än att det är äldre än den gärdesgård som lagts över 
det. Gärdesgården existerade, enligt brukaren på 
Stripplekärr, 1920 och har antagligen lagts upp i 
slutet av 1800-talet.

Fynd: slagen och svallad flinta.

Datering: äldre bronsålder, nyare tid?

Ödsmåls sn, fornl 254
Gisela Ängeby

I samband med den planerade omläggningen av väg 
E6 mellan Stora Höga och Ljungskile undersöktes 
en osäker stensättning på fastigheten Sanden 1:17 i 
Ödsmåls socken. Den upptäcktes vid inventering 
och provgrävning 1986, och registrerades då som en 
låg stensättning på berg, 3 m i diameter. Särskilt 
iögonenfallande var en koncentration av stenar av 
kvarts i anläggningens mitt.

Vid undersökningen påträffades ingenting som 
tyder på att anläggningen var en grav. För att tolkas 
som naturbildning var stenpackningen dock för tät 
och samlad till ett enda ställe på berget.

Fynd: - 

Datering: -

Ödsmåls sn, fornl 255
Eva Schalter Ahrberg

Till följd av E6:ans planerade omläggning mellan 
Stora Höga och Ljungskile utfördes en undersök
ning av en lihultboplats på Östra Berg 1:4 i Ödsmåls 
socken. Boplatsen är belägen invid en brant 8—10 m 
hög sydvänd bergvägg, på den forna ”Ödsmålsfjor- 
dens” norra strand. Både öster och väster om bo
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platsen finns tidigare registrerade boplatser av likar
tat slag.

Boplatsen utgjordes av ett upp till 0,5 m tjockt 
kulturlager som innehöll redskap, yxor och avfalls- 
material av flinta och grönsten (mestadels diabas). I 
och under kulturlagret fanns 6-7 gropar, upp till 1 
m i diameter. En innehöll 5-6 oornerade, grovt 
magrade krukskärvor av stenålderstyp. Avfallsma- 
terialet av grönsten varierade från stora grova av
slag med rester av ursprunglig yta, till små avslag 
från en yxas slipade egg.

Boplatsens västra avgränsning var mycket dis
tinkt. Avgränsningen åt söder kunde fastslås, där
emot ej åt öster, utanför det kommande exploate
ringsområdet. I områdets sydvästra del finns ytterli
gare en boplats som kommer att undersökas 1988.

Fynd: yxor, delar av redskap samt avslag av diabas 
och flinta.

Datering: senmesolitisk tid.

Dalarna

Falun, kv Bryggaren, fornl 68
Marianne Johnson

Inför nybyggnation med källare i kv Bryggaren ut
fördes en provundersökning. På en stadsplanekarta 
från år 1628 ingår delar av kvarteret i stadsområdet, 
medan en karta från år 1646 omfattar hela kvarte
ret.

Vid provundersökningen påträffades en gata 23 m 
väster om Trotzgatan. Den undre gatunivån utgjor
des av en kavelbroläggning, vilken överlagrades av 
en kullerstensläggning samt en nivå med lera och 
kantskoning av gråsten. I provundersökningsområ
dets nordvästra del fanns två varandra överlagrande 
husgrunder. Den övre bestod av en stengrund i två 
till tre skift. Mellan stenarna och utanför fanns lera. 
Under muren låg en stock, vilken troligen hade ut
gjort bottenstock i ett knuttimrat hus. I anslutning 
till bebyggelseresterna fanns ett kulturlager med flis 
och gödsel. I två schakt, i nära anslutning till Trotz
gatan, påträffades inga konstruktioner, men de in
nehöll 0,5 m tjocka kulturlager. I vissa delar var de 
skiktade genom ett påfört slagg- eller gruslager. 
Hela området överlagrades av 1 — 1,5 m tjocka fyll- 
nadslager av lera, grus och slagg.

Fynd: yngre rödgods, delar av kritpipor.

Datering: 1600-1700-talen.

Falun, kv Bryggaren, fornl 68
Marie Holmström

Undersökningen föranleddes av en nybyggnation 
med tillhörande källare. Den föregicks av en arkeo
logisk provundersökning i juni 1987 (se ovan).

Undersökningsområdet är beläget i Faluns nord
östra del, sydväst om Stora Kopparbergs kyrka. De 
södra och mellersta delarna var skadade av sentida 
störningar och ingrepp, vilka förorsakat omfattande 
topografiska förändringar samt förstört kulturlager 
och eventuella konstruktioner. Det är framför allt 
tillkomsten av Falu ångbryggeri från andra hälften 
av 1800-talet, som fört med sig de mest genomgri
pande förändringarna. De konstruktioner som hade 
påträffats i denna del av området vid provundersök
ningen, visade sig vid mer ingående undersökning 
härröra från denna senare tids aktiviteter, trots att 
de hade ålderdomligt utseende.

Norra delen hade en mer intakt kulturlagerbild 
och norr om ångbryggeritomtens gräns påträffades 
rester efter bebyggelse, huvudsakligen av uthuska
raktär. Direkt söder därom fanns kraftigare stock
rester efter en förmodad huskonstruktion, vilken 
troligtvis hade varit knuttimrad. Stockarna fortsatte 
dock i riktning mot bryggeritomten och var därmed 
kraftigt skadade samt söderut helt bortgrävda. Vid 
undersökningen påträffades även rester efter den 
s k Trummbäcken, vilken finns markerad på kart
material från år 1628 och fram till 1800-talets slut. 
Bäcken tycks ha utgjort en naturlig gräns mellan 
stad och utmark.

Undersökningen visar, att området har varit ett 
utkantsområde i Falu stad, vilket genomgått små 
förändringar i äldre tid. Fynden visar, att området 
inte tycks ha utnyttjats i något preurbant skede.

Fynd: glaserat stengods, yngre rödgods, kritpipor. 

Datering: nyare tid.

Falun, kv Dalpilen fornl 68
Marie Holmström, Carolina Andersson

Undersökningen utfördes med anledning av plane
rad nybyggnation med källare. Det undersökta om
rådet är beläget centralt i Falun, strax väster om 
Faluån och omedelbart söder om Hälsingtorget och 
Kopparvågen. Undersökningen föregicks av en 
provundersökning hösten 1986.

Vid undersökningen framkom flera stratigrafisk! 
avgränsade kulturlager med bebyggelserester, samt
liga från 1600-talet och början av 1700-talet. Första 
etableringen i kvarteret bestod av rester efter gärds- 
gårdssystem. I nästkommande kulturlager påträffa
des rester av en förmodad sjösättningsramp (bl a 
påträffades en paddel och en åra). Både det äldre 
gärdsgårdssystemet och sjösättningsrampen var be
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lägna i undersökningsområdets västra del. I östra 
delen av undersökningsområdet påträffades där
emot inga konstruktioner. Denna del hade i stället 
karaktär av ett sankt strandområde, vilket periodvis 
troligen har varit täckt av vatten. Fyndmaterialet 
från dessa äldsta etableringar pekar i riktning mot 
första hälften av 1600-talet.

De två påföljande kulturlagren innehöll rester av 
ett flertal hus, en kullerstenslagd infartsväg, od
lingsytor samt en eventuell brunn. Dessa båda kul
turlager kan med hjälp av fyndmaterialet dateras till 
runt 1600-talets mitt.

Den äldsta bebyggelsen tycks ha uppkommit ut
ifrån de naturliga förutsättningarna i området och 
varit styrd av enskilda intressen.

Nästa bebyggelselager vilar på ett ca 1 m tjockt 
lager slagg, vilket täcker hela undersökningsområ
det. Den stora mängden ditforslad slagg tyder på en 
välutvecklad organisation och hör troligtvis samman 
med stadens reglering.

I samband med denna totala omläggning skada
des kraftigt det underliggande kulturlagret och dess 
konstruktioner. Det yngsta bebyggelselagret bestod 
i väster av ett gårdskomplex med en huvudbyggnad 
samt ytterligare två mindre hus. Dessutom påträffa
des rester av en lagd gårdsplan och en nedfarts- 
ramp, vilken utmynnade i en bastant kajanläggning, 
ca 10 m från nuvarande Faluån. Dess konstruktion 
var av s k ”bolverkskaraktär" och bestod av slagg- 
fyllda träkistor. Utifrån fyndmaterialet kan den yng
sta bebyggelsen dateras till 1600-talets slut och bör
jan av 1700-talet.

Fynd: yngre rödgods, stengods, glas, kritpipor, tex
til, mynt, läder (bl a skosulor).
Datering: 1600-1700-talen.

Dalsland

Dals Eds sn, fornl 16
Bo Strömberg

Schaktövervakning, orsakad av dräneringsarbeten 
°ch byte av avloppsledning vid sockenstugan. Den
na hade år 1879 uppförts på ett gravfält från yngre 
järnålder (Dals Ed nr 16).

I samband med schaktövervakningen upptäcktes 
ytterligare gravanläggningar. Gravfältet bestod en
ligt 1964 års inventering av 9 högar (7—11 m i dia
meter och 0,5—1 m höga). I samband med schakt
övervakningen upptäcktes 8 stensättningar (4-10 m

i diameter och 0,1 m höga), samt en terrassforma
tion, 30 m lång och 0,5 m hög.

Ingen av gravanläggningarna skadades vid 
schaktningarna.

Fynd: —

Datering: —

Holms sn, fornl 72
Bo Strömberg

I samband med förändringen av en vägsträckning 
öster om kyrkogården nära Holms gamla kyrka, på
träffades lämningar efter en förhistorisk boplats på 
krönet av en moränhöjd. Denna ligger knappt 500 
m sydöst om kyrkan, ca 400 m nordväst om Holm- 
ån. På höjderna öster om Holmån finns ett flertal 
gravar från järnåldern.

En ca 150x 15 m stor yta hade schaktats av på en 
åker och arbetet stoppats, när det visade sig ligga 
härdar och kokgropar under matjorden. Totalt do
kumenterades 38 gropar, 17 härdar, 2 härdgro
par/kokgropar och 19 stolphål på grävningsytan. 
Stolphålen var i huvudsak koncentrerade till morän
höjdens krön.

Fynden påträffades främst i groparna. Den un
dersökta ytan utgör sannolikt en mindre del av ett 
stort boplatsområde. Troligen har detta haft en 
västlig utsträckning, där Holms kyrkogård nu är be
lägen och utbreder sig sannolikt även österut, där 
det i dag är åker.

Fynd: keramik, bränd lera, flinta, bit av kam (?) 
med punktcirkelornering, skifferbryne.

Datering: järnålder.

Gotland

Akebäcks sn, Glammunds 1:2
Ann-Marie Pettersson, Majvor Östergren

Fortsättning av undersökningen 1986 av skatte- 
fyndplatserna I och II.

Området övergicks med metalldetektor, varvid 
132 mynt och 3 silvertenar påträffades. Flertalet 
mynt kom från plats I som hade den största rumsliga 
spridningen och framförallt söder om den grävda 
ytan. Med hänsyn till att ytterligare omrörning av 
jorden nu skett är det vanskligt att bedöma från 
vilken av de ursprungliga depositionerna de nyfun-
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Bilden visar en del av det utgrävda och rekonstruerande gravfältet i Fjäle 
i Ala socken. Foto Ann-Marie Pettersson.
The picture shows part of the excavated and reconstructed cemetery at 
Fjäle in Ala parish.

na mynten hör.
Inom ett område med mörkfärgad jord, skörbrän

da stenar och lerklining i nord-östra delen av åkern, 
påträffades en fragmentarisk dräktnål av brons.

Fynd: mynten utgjordes av 94 tyska, 35 engelska, 2 
fragment av arabiska och 1/4 fyrkantig skandinavisk 
prägling. De engelska mynten är präglade för Ethel- 
red och Cnut. Tre tenar, vikt av brons, viktlod, 
dräktnål, block och beslag av brons, ring, röd mele- 
rad glaspärla.

Datering: vendeltid - vikingatid.

Ala sn, Stenstugu 1:4,1:2, Alskogs sn, Stenstugu 1:7
Ann-Marie Pettersson

Som ett led i arbetet med Natur- och Kulturturism- 
projektet utfördes arbeten vid järnålders- och me- 
deltidsgården Fjäle i Ala sn, där kulturgeografiska

och arkeologiska undersökningar gjorts mellan 1977 
och 1985.

Arbetena omfattade återställande av och upp- 
snyggning kring undersökta fornlämningar. förtydli
gande av fornlämningar samt smärre utgrävningar.

En av de tidigare grävda, men ej återställda gra
varna rekonstruerades. Norr om den forna åker
marken framtogs genom avtorvning ett system av 
stenstränger och röjningssten på en sträcka av ca 
400 m. Därvid undersöktes ett 1 m brett snitt genom 
tre parallella strängar. Inom själva bebyggelseområ
det utfördes återställningen av grundplanen i ett 
medeltida hus och framrensades ytan på kalkstens- 
foten till ett tidigare återställt och ett outgrävt me
deltida hus. För att visa att de vikingatida husen 
varit byggda med jordgrävda stolpar, sattes korta 
markeringar för dessa ned i de stenskodda hålen.

Fynd: obrända djurben.

Datering: järnålder, medeltid.
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Bro sn, Duss 1:3
Malin Lindquist

I samband med markarbeten för ett ladugårdsbygge 
påträffades 11 kokgropar, liggande i det närmaste 
linjerätt i nordostlig-sydvästlig riktning. Diametern 
var ca 2 m och djupet 0,2—0,4 m. Groparna var 
fyllda med skörbränd sten, kol och sot.

Fynd: - 

Datering: -

Burs sn, Häffind 1:9
Majvor Östergren

Specialinventering med metalldetektor på boplats 
utan synliga anläggningar.

Fynd: ett stort antal föremål av järn.
Datering: vikingatid.

Eke sn, By 1:1
Torgny Andersson, Ragnar Engeström

Byggnadsarkeologisk undersökning av uthuslängor 
till en väl bevarad gotlandsgård. En dendrokronolo- 
gisk analys utfördes av Alf Bråthen. Resultatet, en 
datering till ca 1830, motsäger underlaget till 
byggnadsminnesförklaring.

Fynd: -
Datering: 1800-talets förra hälft.

Fröjels sn, Gustavs 5:1
Majvor Östergren

Efterundersökning med metalldetektor av fyndplats 
för silverskatt på boplats utan synliga anläggningar.

Fynd: fragment av arabiska silvermynt, föremål av 
brons och järn.

Datering: vikingatid.

Fröjels sn, Sälle 4:1
Anna-Lena Gerdin, Ann-Marie Pettersson

Silverskatt som kom i dagen vid spadgrävning av ett 
litet fågelbad i mark som brukats som åker för ca 20 
år sedan. Vid undersökningarna framkom att man 
grävt precis på den plats där skatten sannolikt en 
gång deponerats. Den var emellertid utplöjd tidiga
re och återfanns nu inom ett ca 20 x 10 m stort områ
de med koncentration till en ca 10 m2 stor yta.

Skatten utgjordes av drygt 3 kg silver fördelat på 
1028 mynt (hela eller i delar) och 320 stycken av 
bitsilver (tenar, barrer, sönderklippta smycken etc). 
Tre hela smycken förekom: ringspänne, fingerring 
och ring av två snodda trådar. Av de sönderklippta 
smyckena kan nämnas geometriskt ornerade arm
ringar, bågformade örhängen och pärlor av slavisk 
typ, filigranornerat spänne och brakteat. Här fanns 
också ornerade silverplåtar, vilka kan vara delar av 
skålar.

De flesta mynten är tyska (minst 450 st) och en
gelska (ca 315), men de skandinaviska mynten utgör 
en ovanligt stor andel (ca 100 st). Av dessa är ca 65 
st präglade på fyrkantig plants efter engelsk och i två

Två av Olof Skötkonungsmynten i Sälleskatten. Foto Ulf Abramsson. 
T wo of the coins minted for Olaf‘Skötkonung’ in the Sälle hoard.
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Silverskatten från Sälle i Fröjels sn bestod av bitsilver, smycken och mer 
än 1 000 tyska, engelska och skandinaviska mynt. Se sid 293.
The Sälle hoard consists of more than 1 000 German, English and Scandi
navian coins.
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fall bysantisk förebild. De kan troligtvis härledas till 
Olof Skötkonungs myntning i Sigtuna. De nyfunna 
65 fyrkantiga mynten kan ställas i relation till de 
tidigare kända totalt ca 300 fyrkantiga mynten i 
Skandinavien. Vid en preliminär genomgång har 
fyra mynt med Olof Skötkonungs inskription påträf
fats, tre runda och ett fyrkantigt. Av arabiska mynt 
har framkommit 4 hela och närmare 70 delar. Ande
len fragment i skatten är ca 10%. Därtill kommer ca 
25% halva och fjärdedels mynt. Enligt en prelimi
när bedömning är det yngsta myntet präglat senast 
1016 (Ethelred II).

Skatten har varit samlad i ett grovt lerkärl, av 
vilket 60 skärvor hittats. Detta hade ställts ned på ca 
20- 25 cm:s djup i kanten av en vät. Det är vanligt 
att vikingatida skatter kan kopplas direkt till gårds- 
platsen, men här i Sälle har inte något fynd eller 
annan iakttagelse av boplatskaraktär gjorts. En fos
fatkartering av området gav mycket låga värden 
överlag. Terrängförhållandena, med närmast en 
tämligen kraftigt markerad moränkulle omgiven av 
sanka partier, antyder också att den vikingatida be
byggelsen torde ha legat ett stycke därifrån.

Fynd: se ovan.
Datering: vikingatid.

Gammelgarns sn, Rommunds 1:13
Ragnar Engeström

Vid undersökning, som föranleddes av schaktning 
för elkabel, påträffades nio flatmarksgravar varav 
sex undersöktes. Fem av gravarna var brandgravar. 
Skelettet låg i sidliggande hocker.

Vid två tidigare tillfällen har gravar undersökts. 
Dessa har daterats till vikingatid och folkvandrings- 
tid.

De nu undersökta gravarna kunde delvis dateras 
till romersk järnålder. Uppgifter från fastighetens 
markägare samt från granne på Gartarve 3:1 ger vid 
handen att gravfältet torde ha en avsevärd utsträck
ning. Detta innebär att en tolkning som ett ”gårds- 
gravfält” är mer osäker. Kanske har det snarare 
tjänat ett grannlag. De skilda dateringarna, sett i 
relation till nu konstaterad gravtäthet, tyder på att 
gravfältet utnyttjats under hela det första årtusen
det.

Fynd i samband med undersökningen av dekore
rat glas av typ noppbägare, daterbar till 1400- och 
1500-talet, antyder kontinuerlig bosättning under 
mycket lång tid.

Fynd: smält glas, bronsfragment, keramik, enkel
kam.

Datering: romersk järnålder, medeltid.

Grötlingbo sn, Bölske II1:I4
Eric Svanström

I samband med skogsbruksarbete utfördes antikva
risk kontroll inom ett område med stensträngar. 
Inga iakttagelser av antikvariskt värde gjordes.

Fynd: —

Datering: —

Några av mynten ur Sälleskatten

Engelskt mynt präglat för 
Ethelred II, av Cruxtyp 
ca 991-997.

Svenskt mynt präglat 
för Olof Skötkonung i 
Sigtuna, av Cruxtyp 
ca 995-997.

Skandinavisk efter- 
prägling av Ethelred- 
mynt. Troligen Olof 
Skötkonung, ca 1003- 
1005.

Tyskt mynt från Soest, Kölnefterprägling 
ca 1000-1040.

Volgabulgarisk efterprägling av samanid- 
dirhem. Ca 920.

Skandinavisk efterprägling av bysan
tinskt mynt. Olof Skötkonung, ca 1000.
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Grötlingbo sn, kyrkan
Alf Bråthen, Ragnar Engeström

Dendrokronologisk provtagning av nedsågade vir
ken dels från kyrkans gamla tornspira dels från mur
krön, samt dendrokronologisk analys.

Fynd: —

Datering: sannolikt medeltid, 1700-tal.

Grötlingbo sn, kyrkogården 1:1
Ragnar Engeström

Antikvarisk kontroll av maskingrävda schakt runt 
Grötlingbo kyrka för åskledare. Omedelbart norr 
om tornet påträffades två rombiska odekorerade 
fönsterglas, sannolikt till ett nu försvunnet fönster i 
kyrkan.

Fynd: två glasrutor.

Datering: 1500—1600-tal.

Grötlingbo sn, Uddvide 1:20 (Barshalder)
Peter Manneke

I samband med fortsatt sandstensbrytning på den 
södra delen av det stora gravfältet undersöktes un
der en vår- och en höstetapp ytterligare ett 20-tal 
gravar, fyllda gropar m m. De varierade i typ och 
storlek. Mycket omsorgsfullt anlagda gravar med 
selektivt använda stensorter och enkla gravan
läggningar bestående av oformliga stenkoncentra
tioner låg sida vid sida. Flera av anläggningarna in
nehöll en eller två kistkonstruktioner (byggda av 
sandstensblock) med brända ben. Enstaka skelett
gravar förekom, nedgrävda i schakt.

Gravarna varierade i storlek från en till femton 
meter. De flesta var plundrade och hade mer eller 
mindre omfattande skador i gravarnas centrala de
lar. Förutom obrända skelettdelar och brända ben 
påträffades krukskärvor, enstaka spännen och söl- 
jor av brons m m.

De mest omsorgsfullt lagda gravarna omgavs av 
stensträngar i olika, tidigare delvis okända, möns
ter.

Fynd: spännen och söljor av brons, krukskärvor, 
skelettdelar, brända ben.

Datering: romersk järnålder/folkvandringstid.

Havdhems sn, Kvinnegårda 1:5
Majvor Östergren

Efterundersökning med metalldetektor på skatte- 
fyndplats, (boplats utan synliga anläggningar).

Fynd: ringspännen, söljram, bältebeslag, viktlod, 
bronssmälta.

Datering: vikingatid.

Hejde sn, Smiss 1:18
Majvor Östergren

Efterundersökning med metalldetektor på skatte- 
fyndplats, (boplats utan synliga anläggningar).

Fynd: romersk denar, dräktnål, fingerring, slagg, 
keramik.

Datering: romersk järnålder, vikingatid, medeltid.

Rone sn, Ålarve 2:2
Peter Manneke

Schaktövervakning vid nybyggnation i fornläm- 
ningstätt område. Inga fornlämningar påträffades.

Fynd: —

Datering: —

Sjonhems sn, Gervide 1:25, Stora Sojvide 1:17
Gunilla Wickman-Nydolf

Inom projektet ”Natur och Kulturturism på Got
land” frilädes fornlämningar i ett änge i Gervide och 
Stora Sojvide, som ett led i att levandegöra kultur
miljön. Målet var att få fornlämningarna att fram
träda i landskapet.

Fornlämningsmiljön består av fyra kompletta och 
en fragmentarisk stengrund, en fornborg, stensatt 
väg, stensatt terrass, stensträngar, gravar och förhis
toriska åkrar. Muren till två av stengrunderna tor- 
vades av och rensades. På en av gravarna rensades 
stenpackningen fram och på andra togs endast kant
kedjan fram. Stenarna i stensträngarna frilädes. De
lar av en stensatt väg torvades av. Bland stenarna 
påträffades flera malstenar. Stengrunderna kartera
des och fosfatkarterades.

Fynd: malstenar.

Datering: —

Visby, kv Ankaret 6
Eric Swanström

På grund av husbyggnation företogs en förunder
sökning varvid ett 8x1,5 m stort schakt upptogs. 
Schaktet grävdes till ca 3 m under nuvarande mark
yta.

Av undersökningen framgår att marknivån i om-
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Annelund. Avslutningen av det mångåriga forskningsprojektet firades 
med lammgrillning tillsammans med ett 60-tal personer, som på något 
sätt varit delaktiga i projektet genom åren. Dåvarande RAGU-chefen 
Ola Kyhlberg håller tal. Foto RAGU.
Annelund. After many years of research the completion of the project is 
celebrated with barbecued lamb.
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rådet sannolikt går att sänka med ca 2 m utan arkeo
logisk undersökning. Markstrukturen på dessa ni
våer består av recent påfört material. På en nivå av 
6,44 m ö h vidtager kulturlager, avsatta på platsen. 
Dessa lager har en tjocklek 1,50 m.

Några spår av stenhusbebyggelse kunde ej kon
stateras. Däremot finns rester av vad som synes vara 
brända träkonstruktioner och en stenläggning av 
kalkstensflis. Stenläggningen utgör troligen den 
från äldre kartmaterial kända gränd vilken skär ige
nom området från Mellangatan i öster till Strand
gatan i väster. Undersökningen fortsatte under 
1988.

Fynd: keramik m m.

Datering: tidig medeltid.

Visby, Annelund, stg 421
Monica Wennerslen

Liksom föregående år utfördes en del markvård ge
nom att en stor del av gravfältet röjdes och brändes 
av.

Under senvåren avslutades undersökningen av 
gravfältets äldsta anläggning, det 17 m stora roset i 
östra delen av fältet. Primärgraven, en ca 2,6x 1,0 m 
stor hällkista med ett djup av ca 1,10 m togs fram i 
sin helhet. Kistan, av kraftiga kalkhällar, var ställd 
direkt på berggrunden, ca 30—40 cm under röse- 
packningens bottennivå. Årets undersökning, som 
framför allt rörde området runt kistan samt rösets 
södra del, gav inget nytt i bedömningen av när rö
sets kantkedja har anlagts.

Röset återställdes under försommaren och där
med avslutades ett av de största och längsta arkeolo
giska fältprojekten på Gotland.

Fynd: hartstätning, brända, obrända ben.

Datering: yngre stenålder — mellersta bronsålder.

Visby, kv Annexet 2
Ragnar Engeström

Arkeologisk undersökning, föranledd av uppföran
det av ett kontorshus. Tidigare undersökningar i 
området, åren 1972 och 1981, hade ådagalagt källa
re till bostadshus från det ca år 1300 fullbyggda 
stadscentrum. En svårt brandskadad källare till ett 
ca 5,5x5,5 m stort hus påträffades nu. I dess södra 
mur löpte ett sopnedkast, ett ”latrinschakt”, som 
sannolikt lett från högre upp belägna våningar. Hu
set var uppfört på platsen för äldre, ännu odaterad, 
avriven trähusbebyggelse. Undersökningen fortsät
ter 1988.

Fynd: keramik m m.

Datering: 1200—1700-tal.

Visby, kv Annexet 2, ”Sotkammaren”
Ragnar Engelström

Byggnadsarkeologisk analys inför skiftesverkshu- 
sets rivning genom ett antal dendroprover tagna i 
husets ursprungliga takstol.

Fynd: -

Datering: 1710-tal.

Visby, kv Apoteket 6
Alf Bråthen, Ragnar Engeström

Byggnadsarkeologisk analys av takstolen i det s k 
Gamla Apoteket, ett av Visbys bäst bevarade hus 
från 1200-talet.

Fynd: -

Datering: medeltid.

Visby, kv Berget 13
Waldemar Falck

Antikvarisk kontroll föranledd av ombyggnad av 
äldre trähus.

Fynd: —

Datering: —

Visby, kv Bommen 6
Eric Swanström

Undersökning föranledd av grundförstärkning och 
dränering av källare. Vid arbetet grävdes ett ca 0,5 
m brett och ca 1 m djupt schakt längsmed byggna
den. I schaktets botten påträffades delar av en äldre 
betongplatta. Kulturlagret på platsen i anslutning 
till byggnaden är att betrakta som påfört.

Fynd: -

Datering: efter 1850.

Visby, kv Borgen 28
Eric Swanström

Förundersökning föranledd av byggnation. Kultur
lagrets tjocklek uppgår till ca 0,46 m. Genom kul
turlagret var enstaka stolphål nedgrävda.
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Fynd: keramik, murtegel, djurben. 

Datering: —

Visby, Bredgatan
Nils-Gustaf Nydolf, Eric Swanström

Undersökning föranledd av fjärrvärmeschakt i an
slutning till undersökning på Södertorg. (Se vidare 
Visby innerstad).

Fynd: —

Datering: -

Visby, Brännerigränd
Nils-Gustaf Nydolf

Undersökning föranledd av fjärrvärmeschakt i sam
band med en sträckning i angränsande del av Mel- 
langatan. (Se vidare Visby innerstad).

Fynd: keramik.

Datering: medeltid.

Visby, Donners plats
Nils-Gustaf Nydolf, Eric Swanström

Undersökning föranledd av fjärrvärmeschakt. (Se 
vidare Visby innerstad).

Fynd: skelett gravar samt eneggat svärd (scrama- 
sax).

Datering: vendel—vikingatid.

Visby, kv Fregatten 6 och 7
Ragnar Engeström

Dendrokronologisk provtagning föranledd av total- 
ombyggnad av en del av Strand Hotel samt 
byggnadsarkeologisk murverksanalys av två stenhus 
som uppfattats som medeltida. Det norra stenhuset 
på fastigheten torde enligt analys genom Alf Bråt
hen dateras till 1600-talets andra hälft.

Fynd: -
Datering: 1200-1600-tal.

Visby, kv Hjälmen 4
Waldemar Falck

Antikvarisk kontroll.

Fynd: - 
Datering: —

Visby, kv Hornet 1
Nils-Gustaf Nydolf

Byggnadsarkeologisk dokumentation av takstol i 
medeltida stenhus föranledd av husets kommande 
totala renovering. Dendrokronologisk provtagning 
samt analys genom Alf Bråthen.

Fynd: —

Datering: 1700-tal.

Visby, kv Hypoteket 1
Eric Swans tröm

Stenhus vid Donnersplats. Under flisgolvet som 
täckte källarens yta framkom ett planeringslager av 
sand med lerinslag i vilket påträffades rikligt med 
glasskärvor från sönderslagna glasflaskor och ensta
ka krukskärvor från 1700-1800-tal.

Under sandlagret framkom tre vattenrännor av 
kalksten, tätade med lera vilka leder dagvattnet som 
rinner fram ur kalkberget i öster under källarens 
golv och vidare mot havet i väster.

Fynd: keramik, glasflaskor.

Datering: 1700-1800-tal.

Visby, Hästgatan
Nils-Gustaf Nydolf, Eric Swanström

Undersökning föranledd ac schakt för fjärrvärme. 
Norr om kv Hypoteket framkom murverk till ett 
antal sammanbyggda raserade medeltida stenhus. 
(Se vidare Visby innerstad).

Fynd: —

Datering: medeltid.

Visby innerstad
Nils-Gustaf Nydolf, Eric Swanström

Under året 1987 utbyggdes fjärrvärmesystemet i 
Visby innerstad (innanför murarna) med en stam
ledning genom staden. Ledningen var tidigare dra
gen in genom Österport via Hästgatan ner till Wal
lers plats. Härifrån utgick årets arbete, som fortsat
te Hästgatan ner till Donners plats på Strandgatan, 
vidare Strandgatan söderut, via Kommendants
backen och Visborgsgatan ut genom Skansport i sö
der. Därtill kom schakt för gren- och anslutnings- 
ledningar i del av Mellangatan, kv Museet, Brän
nerigränd, Skeppsbrogränd, Södertorg, Bredgatan, 
och del av Slottsbacken — St Hansgatan, totalt 
1 665 m.

Arbetet utfördes under perioderna januari—maj
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och augusti-december 1987. Schaktbredden var 
normalt 1,5 m men varierade och var ofta bredare. 
Utvidgning av schakten av antikvariska skäl före
kom vid enstaka tillfällen, liksom omplanering av 
rördragningen på grund av påträffade medeltida 
lämningar, som därmed bevarats.

Normalt schaktdjup var 1,2 m vilket innebar att 
steril botten ofta erhölls utan extra grävning. Där 
kulturlagren var djupare, grävdes gropar ner till ste
ril mark med jämna intervaller.

Bland undersökningsresultaten kan nämnas om
fattande slaggförekomster i Hästgatan (vid Stetti- 
nergränd), del av kyrkogården till S:t Per/S:t Hans 
kyrka vid S:t Hans plan, skelettgravar från ett ven- 
deltida-vikingatida gravfält vid Donners plats, me
deltida stenhus i Hästgatan, Mellangatan och Kom
mendantsbacken, samt ställvis fragment av äldre ga
tunivåer. Av Visborgs slott återfanns längs Vis- 
borgsgatan endast spridda raseringsmassor.

Bland fynden kan förutom allmänt förekomman
de medeltida keramik, speciellt nämnas ett vendelti- 
da, eneggat svärd i en skelettgrav vid Donners plats 
och en komplett bronsgryta funnen i en medeltida 
stenhuskällare i hörnet Hästgatan-Mellangatan.

Fynd: bronsgryta, svärd, keramik.

Datering: vendeltid, vikingatid, medeltid.

Visby, kv Kannan 4
Nils-Gustaf Nydolf

Antikvarisk kontroll på grund av byggnation. Ett 
provschakt grävdes till steril botten, som bestod av 
kalkgrus och klappersten. På denna låg ett ostrati- 
fierat matjordslager.

Fynd: —

Datering: -

Visby, kv Kapellet 5
Eric Swanström

Vid anläggning av jordvärmesystem grävdes två 
schakt, 11 respektive 13 m långa med en bredd av 
0,3 m och ett djup av ca 0,3 m mellan de i marken 
borrade rören. Markstrukturen utgjordes av påförd 
jord.

Fynd: -

Datering: sentida, efter 1850.

Visby, kv Klinten 7
Ragnar Engeström

Undersökning betingad av nybyggnad. Kulturlager

om ca 0,5 m tjocklek från ca 1850 och senare påträf
fades, därtill ett antal fragment av medeltida takte
gel, som möjligen kan indikera ett närliggande me
deltida stenhus.

Fynd: keramik, glas, taktegel.

Datering: medeltid och tiden efter ca 1850.

Visby, Kommendantsbacken
Eric Swanström

Undersökning föranledd av fjärrvärmeschakt i an
slutning till schakt i Strandgatan och Visborgsgatan. 
Fynd av medeltida stenhusgrund. (Se vidare Visby 
innerstad).

Visby, Mellangatan
Nils-Gustaf Nydolf, Eric Swanström

Undersökning föranledd av fjärrvärmeschakt. Fynd 
av grunder till raserade medeltida stenhus. Under 
golvet i en källare påträffades en väl bevarad medel
tida bronsgryta. (Se vidare Visbys innerstad).

Fynd: bronsgryta m m.

Datering: medeltid.

Visby, kv Museet 1
Nils-Gustaf Nydolf, Eric Swanström

Undersökning föranledd av fjärrvärmeschakt. Fynd 
av grunder till två sammanbyggda medeltida sten
hus i den södra längan av ett numera försvunnet 
mellersta medeltida kvarter inom nuvarande kv Mu
seet 1. (Se vidare Visby innerstad).

Fynd: —

Datering: medeltid.

Visby, kv Pressen 3 
Ragnar Engeström

Inför ombyggnaden av huset Mellangatan 25, som 
tidigare uppfattats som ett av Visbys bäst bevarade 
medeltida stenhus, utfördes en byggnadsarkeolo- 
gisk undersökning av vindsbjälklag och takstol. En 
dendrokronologisk analys gav vid handen att detta, 
inklusive lastbom och den lastport som tidigare be
dömts vara medeltida inte är äldre än 1750-talet. Ett 
antal mindre sammanbyggda medeltida stenhus har 
förhöjts och integrerats i nuvarande byggnad.

Fynd: —

Datering: 1750-tal.
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Visby. Grävning för fjärrvärme i Mellangatan. Undersökning i mars 
månad av medeltida stenhus. Foto N-G Nydolf.
Visby. Excavation ofa medievalstone house in advance of communal 
heating project.
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Visby. I källaren till ett medeltida stenhus, beläget i hörnet av Hästgatan 
och Mellangatan, påträffades en bronsgryta. Foto N-G Nydolf.
Visby. A bronze cauldron was encountered in the cellar of a medieval 
stone house situated at the corner of Hästgatan and Mellangatan.
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Visby, kv Pressen 4
Ragnar Engeström

Dendrokronologisk provtagning av bottenvåning
ens originalbjälklag och halvt i halvt spontade trä
golv i det östra av de två sammanbyggda medeltida 
stenhusen med gatuadress Mellangatan 23.

Fynd: -

Datering: medeltid, sannolikt 1200-tal.

Visby, kv Priorn 2
Anna-Lena Gerdin, Nils-Olof Nydolf

Primärt vetenskaplig undersökning för att klarlägga 
områdets medeltida bebyggelsestruktur samt för att 
finna eventuellt bevarade spår efter en äldre stads
mur.

Någon sådan mur påträffades ej i det upptagna 
schaktet. Däremot framkom delar av ett medeltida 
stenhus vilket ligger parallellt med S:t Drottensga- 
tan. Stenbyggnaden har varit försedd med latrin. 
Denna påträffades i byggnadens nordöstra hörn. 
Latrinen undersöktes ej och kvarligger orörd. I 
schaktet påträffades vidare den i området befintliga 
gropkeramiska boplatsen. Boplatslagret har här en 
tjocklek av ca 0,50 m. I detta påträffades gravar från 
boplatsens brukningstid.

Fynd: keramik m m.
Datering: stenålder, medeltid.

Visby, kv Priorn 7
Ragnar Engeström

Dendrokronologisk undersökning av manbyggna
dens bjälklag samt takstol såsom underlag för 
byggnadsarkeologisk analys. Analysen genomförd 
av Alf Bråthen.

Fynd: ospontat plankgolv.
Datering: 1300-tal.

Visby, kv Remmaren 20
Gunilla Wickman-Nydolf

Förundersökning inför nybyggnad. Kulturlager- 
tjockleken ca 0,7 m. Medeltida kulturlagerbild med 
en stenflishorisont.

Fynd: keramik, djurben, tegel.
Datering: medeltid.

Visby, kv Residenset 2B
Eric Swanström

I samband med nedläggning av ett nytt avloppsys
tem för Visby Flotells parkeringsplats rensades det 
ännu ej igenfyllda schaktet langsmed sjömurens in
sida upp. Nytt schakt grävdes för dränering av regn
vatten. Inget av antikvariskt intresse framkom. Led
ningarna nedlades och schakten återfylldes.

Fynd: —

Datering: medeltid.

Visby, Residensgränd
Eric Swanström

Undersökning föranledd av fjärrvärmeschakt i an
slutning till schakt i Strandgatan. (Se vidare Visby 
innerstad).

Fynd: - 

Datering: —

Visby, Ryska Gränd
Eric Swanström

Arkeologisk undersökning föranledd av dragande 
av ny färskvattenledning och avlopp från Johan Må
lares hus och de två fastigheterna omedelbart söder 
härom. Vid arbetets igångsättande följdes en äldre 
färskvattenledning från gränden och in parallellt 
med Johan Målares hus i östlig riktning. Strax efter 
att grävskopan påbörjat sin verksamhet framkom i 
anslutning till den äldre färskvattenledningen en 
delvis nedbruten mur. För att få grepp om det ska
dade murverket vidgades schaktet. På detta sätt fri
lädes en under mark bevarad stenbyggnad, oriente
rad i väst-östlig riktning och liggande i stötfog mot 
den norr härom belägna västra delen av Johan Må
lare.

Den bevarade delen av byggnaden består av två 
från varandra skilda rum med en storlek av 3x5,20 
och 4,3x5,2 m. Till den västra delen av källaren 
leder en stentrappa ner från nuvarande Ryska 
gränd. Den östra källaren saknar nedgång. Denna 
torde ha varit belägen i rummets nordöstra del och 
har helt raserats sedan en brunn anlagts här efter 
byggnadens rivning.

Den framkomna byggnadskroppen är, med ut
gångspunkt från stenmaterialet i murarna, sannolikt 
uppförd under 1400-tal. 1 källarens botten låg delar 
av vad som måste betecknas som ett äldre kulturla
ger. Här påträffades en enkel kam. I de fyllnads
massor som låg i källare framkom keramik från 
1700-tal. Sannolikt har byggnaden rivits under detta 
århundrade.
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Fynd: kam, keramik.

Datering: medeltid, 1700-tal.

Visby, S:t Hansplan
Nils-Gustaf Nydolf, Eric Swanström

Undersökning föranledd av fjärrvärmeschakt i an
slutning till schakt i Hästgatan. Fynd av grundmur 
till den nordvästra delen av S:t Hans bogårdsmur 
samt gravar till dess kyrkogård. (Se vidare Visby 
innerstad).

Fynd: —

Datering: medeltid.

Visby, S:t Lars 6
Ragnar Engeström

Provschakt inne i det Wendtska husets västligaste 
källare. Västmurens grund dokumenterades såsom 
ett led i en byggnadshistorisk analys av byggnaden.

Fynd: -

Datering: medeltid.

Visby, S:t Michael 5
Nils-Gustaf Nydolf

Arkeologisk undersökning. Skelettgravar tillhöran
de S:t Michaels kyrkogård. Gravarna var genom
gående kistlösa och fyndtomma.

Fynd: —

Datering: -

Visby, kv S:t Nicolaus 6 och 7
Ragnar Engeström

Vid omläggning av avlopp till Frimurarelogens me
deltida hus dokumenterades en ca 50 m lång orörd 
lagerbild med en genomsnittlig tjocklek av 2 m. 1 
schaktets västra ände mot S:t Nikolaigatan fram
kom södra delen av ett över mark rivet medeltida 
stenhus. I schaktprofilen registrerades byggnadsla- 
ger till sannolikt S:t Nicolai kyrkoruin. Dessutom 
framtogs medeltida keramik.

Fynd: keramik.

Datering: 1200-tal.

Visby, kv S:t Olof 24
Nils Gustaf Nydolf

I samband med renovering av ett litet bulhus intill 
S:t Olofs kyrkoruin, framgrävdes och frilädes käl- 
larmuren i husets västra del. Schaktningen utfördes 
utan antikvarisk kontroll.

Schaktet var knappt en meter brett, ca 1,35 m 
djupt och totalt ca 8 m långt och sträckte sig på tre 
sidor av huset. Schaktet berörde endast omrörd, 
svart jord, med inslag av tegeskärv och kalkbruk.

Fynd: fajans, kritpipor.

Datering: medeltid.

Visby, kv S:ta Gertrud 4
Waldemar Falck

Schaktkontroll i samband med byggande av garage. 
Kulturlagerbild.

Fynd: - 

Datering: —

Visby, kv S:ta Katarina 1, S:ta Karins ruin
Jan OM Karlsson, Eric Swanström

Vetenskaplig undersökning i syfte att klarlägga kyr
kans byggnadshistoria inför en kommande publice
ring i Sveriges kyrkor. Vid undersökningen påträf
fades murverk dels till hus som rivits vid kyrkans 
tillbyggnad åt norr, dels norra grundmuren till det 
äldre långhuset. Skelettfynd samt fynd av glaserade 
golvkakel vid ”kryptan” framkom. Undersökning
en fortsatte 1988.

Fynd: keramik, golvkakel m m.

Datering: medeltid, sen tid.

Visby, kv S:ta Maria 10
Gunilla Wickman-Nydolf

Förundersökning och schaktkontroll på grund av 
ledningdragning och dränering för befintligt hus. 
Kulturlagrets tjocklek var ca 0,9 m vari påträffades 
en kullerstensbeläggning samt en kalkflisbe- 
läggning.

Fynd: keramik, djurben, slagg.

Datering: -
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Visby. Grävning för fjärrvärme i Mellangatan. Undersökning i mars 
månad av medeltida stenhus. Foto N-G Nydolf.
Visby. Excavation ofa medieval stone house in advance of communal 
heating project.

303



Visby, kv S:ta Maria 23
Ragnar Engeström

Med anledning av schakt för VA-kulvert registrera
des en kulturlagerbild samt grundmuren till S:ta 
Marias, här över mark rivna, norra bogårdsmur.

Fynd: keramik.

Datering: medeltid.

Visby, kv S:ta Maria 23
Ragnar Engeström

I samband med markåterställningsarbete frilädes en 
medeltida gravsten med det fragmentariskt bevara
de årtalet MCC**XVIII.

Fynd: -

Datering: medeltid.

Visby, kv S:ta Maria 23
Eric Swanström

I samband med nedläggande av avloppsrör för regn
vatten från kyrkans tak upptogs ett antal schakt sö
der om kyrkobyggnaden. I schakten påträffades 
gravar anlagda på kyrkogården. I de schakt som 
upptogs mot kyrkobyggnaden kunde konstateras en 
delvis avvikande grundmurskonstruktion i de till 
Stora kapellet diagonalt placerade strävpelarna vil
ket gör att det kan vara befogat att ifrågasätta dessa 
pelares samtidighet med Stora kapellet i övrigt.

Omedelbart söder om brudportalen framkom 
grundmurarna från ett här tidigare beläget gravka
pell. Kapellet är känt sedan tidigare och förmodas 
vara medeltida. Dess rivning torde ha skett mellan 
1850-68. (se G Svahnström, Visby Domkyrka).

Fynd: -

Datering: medeltid.

Visby, kv S:ta Maria 23
Nils-Gustaf Nydolf

Antikvarisk kontroll och dokumentation i samband 
med rördragningar i marken mellan Domkyrkan 
och församlingshemmet.

Del av den medeltida bågordsmuren frilagd.

Fynd: —

Datering: medeltid.

Visby, Skansporten
Ragnar Engeström

Undersökning föranledd av fjärrvärmeschakt i an
slutning till schakt i Visborgsgatan. Keramikfynd av 
helsintrat C-gods anger att landmuren på detta par
ti, med ledning av Lübeck-dateringar, icke bör vara 
uppförd före ca 1280. På platsen bör dessförinnan 
ha stått en kalkugn, att döma av ett metertjockt 
lager av ”mordsten” efter kalkbränning, beläget un
der murens sula.

Fynd: keramik och ett mäktigt lager ”mordsten”. 

Datering: 1200-tal.

Visby, Skeppsbrogränd
Anna-Lena Gerdin, Eric Swanström

Undersökning föranledd av fjärrvärmedragning. 
Kulturlagerbild. (Se vidare Visby innerstad).

Fynd: —

Datering: medeltid.

Visby, Slottsbacken
Eric Swanström

Undersökning föranledd av fjärrvärmeschakt i an
slutning till schakt på S:t Hansgatan. (Se vidare Vis
by innerstad).

Fynd: - 

Datering: —

Visby, Strandgatan
Nils-Gustaf Nydolf, Eric Swanström

Undersökning föranledd av fjärrvärmeschakt. Fynd 
av medeltida kulturlager samt förhistoriska gravar. 
(Se vidare Visby innerstad).

Fynd: förhistoriska skelettgravar.

Datering: vikingatid (eller äldre) — medeltid.

Visby, Södertorg
Nils-Gustaf Nydolf, Eric Swanström

Undersökning föranledd av fjärrvärmeschakt i an
slutning till schakt i Kommendantsbacken (Se vida
re Visby innerstad).

Fynd: —

Datering: -
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Visby, kv Skolan 1
Eric Swanström, Anna-Lena Gerdin

En mindre arkeologisk undersökning företogs un
der hösten och vintern 1987-88. Undersökningen 
föranleddes av att det gamla skolhuset skulle byggas 
om till konstmuseum.

Vid ombyggnaden skulle förändringar ske bl a i 
byggnadens källarplan. Byggnadens mellersta del 
saknade källare varför denna del måste grävas ur. 
Vidare skulle ett hisschakt placeras här.

Genom kartmaterial och tidigare undersökningar 
var det känt att kvarteret under medeltid varit full
byggt med stenhus och att det, genom det nuvaran
de kvarteret, löpt tre gränder mellan S:t Hansgatan 
och Mellangatan. Därför var sannolikheten stor att 
delar av ett medeltida stenhus skulle påträffas vid 
framtagandet av den nya källaren. Vid urschakt- 
ningen av källaren påträffades kulturlager av rela
tivt sent datum. Några murar från en äldre stenhus
bebyggelse påträffades ej.

Marknivån i den urgrävda källaren skulle sänkas 
ytterligare för hisschaktet. Vid grävning här fram
kom murarna från ett medeltida stenhus.

Det medeltida stenhuset har en inre bredd av 3,40 
m. Dess längd gick ej att fastställa. Byggnaden lig
ger orienterad med längdaxeln i riktning S:t Hans
gatan- Mellangatan . Dess murar var nedplockade 
till en nivå som motsvaras av nuvarande golvnivå i 
källaren, dvs delvis ner till de medeltida murarnas 
bottenskift.

Den medeltida byggnaden har varit försedd med 
källare. Byggnadens murar är nedgrävda och vilar 
På kalkberget eller på ett lager grus straxt ovan ber
get. Mellan källarens bottenplan och kalkberget lig
ger en enkel vattenränna vilken i stort sett är orien
terad i byggnadens längdaxel. Vid undersöknings
tillfället rann rikligt med vatten i schaktet. Av fynd- 
materialet att döma har byggnaden brukats under 
1200-1400-tal. Under senare tidsperioder synes 
byggnadens källare ha fungerat som lokal soptipp. 
Totalt påträffades närmare 40 kg djurben tillsam
mans med keramik från 1400- 1700-tal i källarens 
fyllnadsmassor.

Tynd: keramik, djurben.

Datering: 1400-1700-tal.

Visby, kv Triangeln 1. (Hus A i Smittens backe 3)
Ragnar Engeström

Tn dendrokronologisk provtagning utfördes samti
digt med en byggnadsarkeologisk analys. Dessför
innan hade ett rikt dekorativt bemålat originalgolv 
fån ca 1660 flyttats från huset. Detta kunde nu 

dateras. Byggnaden förklarades sedermera som 
byggnadsminne.

Fynd: —

Datering: ca 1660.

Visby, kv Triangeln 1. (Hus B i Smittens backe 3)
Ragnar Engeström

Inför husets ombyggnad utfördes en byggnadsar
keologisk undersökning med murverksanalys samt 
dendrokronologisk provtagning. Huset, vars ålder 
tidigare varit oklar, inrymmer dels i sin norra del ett 
medeltida stenhus sammanbyggt åt norr med det s k 
A-huset inom samma fastighet, dels i huvuddelen, 
ett hus byggt ca 1730.

Fynd: —

Datering: medeltid — ca 1730.

Visby, kv Triangeln 2. (Huset Hästgatan 15)
Ragnar Engeström

I samband med kvarterets totalsanering utfördes, i 
samarbete med Länsmuseet, en byggnadsarkeolo
gisk undersökning av husets timrade stomme i form 
av dendrokronologisk provtagning. Dendroanaly- 
sen utfördes av Alf Bråthen.

Fynd: —

Datering: 1650-tal.

Visby, kv Valvet 3
Nils-Gustaf Nydolf

Provschakt grävdes norr om stående medeltida ga- 
tuvalvhus för att klarlägga huruvida detta varit sam
manbyggt med murverk längre åt norr, i anslutning 
till byggnadshistoriskt studium av byggnaden ge
nom Konsthögskolans Arkitekturskola under led
ning av professor Ove Hidemark.

Fynd: —

Datering: —

Visby, Visborgsgatan
Nils-Gustaf Nydolf, Eric Swanström

Undersökning föranledd av fjärrvärmeschakt i an
slutning till schakt i Kommendantsbacken (Se vida
re Visby innerstad).
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Fynd: —

Datering: —

Visby, Terra Nova
Gunilla Wickman-Nydolf

Undersökningen utfördes eftersom den projektera
de Terra Nova-vågen i Visby skulle byggas. En ca 
1330 m2 stor yta avbanades. På det avbanade områ
det påträffades en härd och några nedgråvningar 
med bl a bränd lera och kol.

Terra Nova-vågen går också igenom fossil åker
mark, som karterades och i viss mån undersöktes 
1982. Därför togs nu ingen större hänsyn till åker
vallarna vid schaktningen. De stenar som påträffade 
i åkervallarna studerades.

Vid en stensträng med en del mindre skarpkanti
ga gråstenar på ytan undersöktes ett mindre områ
de.

Fynd: bränd lera, kol.

Datering: -

Visby, Terra Nova, kv Kakelugnsmakaren 1—9,
15, 17, 20 och 23 
Gunilla Wickman-Nydolf

Antikvarisk kontroll har utförts vid schaktning för 
småhus. Totalt undersöktes ca 8 959 m2.

I Kakelugnsmakaren 1 påträffades i områdets 
norra del en odaterad nedgravning med slagg. På 
tomterna 6,7,8 påträffades endast recenta lämning
ar. Enstaka mindre nedgrävningar påträffades på 
tomt 20. På de övriga tomterna gjordes inga iaktta
gelser av antikvariskt intresse.

Fynd: slagg.

Datering: nyare tid.

Inom området påträffades dessutom keramik, 
knacksten, bränd lera och flinta.

Fynd: miniatyryxa, flinta, keramik, skärvsten, kol. 

Datering: —

Visby, Terra Nova, kv Kakelugnsmakaren 13
Gunilla Wickman-Nydolf

Schaktningskontroll utfördes med anledning av ett 
villabygge. Vid schaktningen påträffades tre stolp- 
hål och ett skärvstenslager. Det maskinschaktade 
området var 245 m2, varav 20 m2 handgrävdes. 
Stolphålen låg nästan på linje orienterad i SSV- 
NNO. Det mittre stolphålet låg något förskjutet åt 
SO. Avstånden mellan stolphålen var 2 respektiva 3 
m. Stolphålen hade en diameter av ca 1,2 m och ett 
djup av 0,4 m och var nedgrävda i leran. Stödstenar
na bestod av gråstenar. Stolparnas diameter bör ej 
ha överstigit 0,2 m.

Nordväst om stolphålen påträffades ett 0,15 m 
tjockt lager med lerblandad mylla och skärvsten. 
Utbredningen kunde ej fastställas. I lagret påträffa
des kol och keramik.

Fynd: keramik, kol, skärvsten.

Datering: —

Väte sn, Botarve 1:5
Majvor Östergren

Efterundersökning med metalldetektor på skatte- 
fyndplats, (boplats utan synliga anläggningar).

Fynd: silvermynt, djurhuvudformigt spänne, dos- 
formigt spänne, bronsbarr, järnkniv, slagg.

Datering: vikingatid.

Visby, Terra Nova, kv Kakelugnsmakaren 10—12
Ann-Marie Pettersson, Gunilla Wickman-Nydolf

På grund av husbyggnation utfördes en förunder
sökning eftersom boplatsrester tidigare påträffats i 
intilliggande kvarter. Sammanlagt drogs tre st 1 m 
breda och ca 60 m långa schakt över tomterna. I 
schakten påträffades områden med skarpkantade 
gråstenar, keramik, flinta och kol.

En undersökning utfördes därefter av de fyndfö
rande områdena, omfattande totalt 988 m2. Härvid 
framkom fem st runda och ovala härdar, 0,6—2 m i 
diameter, ett stolphål, samt flera sotkoncentratio
ner och nedgrävningar. I en av härdarna påträffades 
en miniatyryxa av bergart.
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Gästrikland

Hamrånge sn, Totra
Anders Broberg

Den 1986 påbörjade provundersökningen av bo
platsområdet invid kastalruinen vid Totra i Ham
rånge fortsatte fältarbetssäsongen 1987. Undersök
ningen inriktades nu på den södra delen av boplats
området som vid en fosfatkartering givit mycket för
höjda värden. Målsättningen var att insamla ett 
större osteologiskt material samt att via artefakt- 
fynd försöka datera och funktionsbestämma forn- 
lämningslokalen. Liksom säsongen 1986 pekar 
fyndmaterialet mot en datering av boplatsområdet 
till perioden sen vikingatid/tidig medeltid fram mot 
1300-tal med en möjlig förlängning in mot sent 
1500-tal. Platsen tycks ha hyst en kontinuerlig bo
sättning av ”agrar” karaktär.

Fynd: mynt, kammar, keramik, ströningar m m. 

Datering: sen vikingatid — 1300-tal, ev 1500-tal.

Halland

Falkenberg, kv Drejaren 2, 10—11
Viktor Svedberg

Förundersökning inom ett område som enligt kartor 
från slutet av 1600-talet och mitten av 1700-talet då 
varit obebyggt. Undersökningen motiverades dock 
av närheten till S:t Nicolaii kyrka och av att det i 
övrigt tycks ha funnits bebyggelse runt om.

Vid undersökningen framkom 0,25—0,5 m tjocka 
lager som till största delen utgjordes av mylla. I de 
övre partierna fanns också smärre inslag av kulturla
ger och raseringslager som bl a innehöll fajans och 
Porslin. Inga ytterligare undersökningar behöver ut
föras på tomterna.

Fynd: fajans, porslin.
Datering: 1700-1900-tal.

Kungsbacka, kv Fisken 1
Viktor Svedberg

Förundersökning inför en planerad nybyggnation.
Två provgropar handgrävdes i den östra delen av 

tomten. Mot söder fanns, under en befintlig gräs

plan, ca 0,7 m tjocka kulturlager med bl a en sten
läggning och ett bränt golv. Kulturlagret represente
rar förmodligen tre olika bebyggelseskeden.

Mot norr, där det nu står ett hus, fanns ca 0,4 m 
tjocka kulturlager med en brandhorisont som bör 
motsvara det brända golvet i söder. I norr låg kul
turlagret så ytligt att det inte kan vara bevarat under 
det befintliga huset. Det innebär att ca 140 m2 av 
den totala exploateringsytan på ca 400 m2 kan bli 
aktuell för en slutundersökning.

Fynd: -

Datering: 1500—1700-tal.

Lindbergs sn, fornl 92
Karin Ullberg-Loh

Boplatsen upptäcktes i samband med provgrävning
ar för den planerade ombyggnaden av väg 41.

Det undersökta området var beläget längs en ås- 
sluttning, som innehöll ett sammanhängande 0,2 m 
tjockt kulturlager. Vid avbaningen framkom 9 an
läggningar, varav två härdgropar och en stenfylld 
grop med förhistorisk keramik, troligen en avfalls- 
grop, då stenen inte var skörbränd. Kulturlagret 
täckte inte hela den yta som anläggningarna upptog.

Boplatsen högst belägna del saknade kulturlager. 
Den nedre delen av slänten var helt täckt av kultur
lagret, vilket i lägre partier blev allt tjockare. Geo
loger menar att kulturlagret någon gång släppt vid 
åsryggens krön, glidit ner längs slänten och i sina 
nedersta partier hamnat utanför det egentliga bo
platsområdet. Vid vägverkets schaktningar för vä
gen genom åsen, kunde senare konstateras ett kul
turlager på motstående sida av åsen, som täcks av 
rasmassor och därför inte kom fram vid provgräv
ningen.

Boplatsen har ursprungligen sannolikt täckt hela 
åskrönet och sträckt sig en bit ner på vardera slän
ten. Förmodligen ligger stora delar kvar utanför det 
undersökta området. En ev stenåldersboplats kan 
ligga söder om den nu undersökta ytan.

Fynd: keramik, slagen flinta och ev också kvarts. 

Datering: stenålder, järnålder.

Onsala sn, fornlämning 197 (Gåsekil)
Viktor Svedberg

Schaktningsövervakning inom Gåsekils förmodade 
medeltida stadsområde. Vid undersökningen fram
kom inga medeltida kulturlager eller fynd.

Det övre matjordslagret innehöll keramik från 
1800-talet och senare. 1 bottenmoränen på ca 0,5 m 
djup framkom också en del bearbetad och svallad
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flinta som kan tyda på att det längre upp i sluttning
en i väster har legat en stenåldersboplats. Fyndplat
sen ligger på ca +9,00 m ö h, vilket är ungefär sam
ma nivå som en närbelägen överlagrad stenålders
boplats (Onsala 25), som är en av västsveriges äld
sta.

Fynd: keramik, slagen och svallad flinta.

Datering: mesolitisk tid?, 1800-tal.

Släps sn, fornl 62:2
Lars Lundqvist

Undersökningen föranleddes av husbyggnation och 
berörde en stensättning, belägen på krönet av en 
avsats på västsidan av ett bergsparti. Direkt på ber
get påträffades en stensamling inom ett ca 2x2 m 
stort område.

I utkanten av stensamlingen låg en handfull brän
da ben från människa samt mycket fragmentariska 
keramikskärvor från ett lerkärl. Strax intill bengöm
man påträffades ett 10-tal flintavslag, varav två 
brända. Små kvartsstycken låg spridda i hela an
läggningen.

Fynden är av gängse typ i västkustens oregel
bundna stensättningar. Gravskicket motsäger inte 
en datering till yngre bronsålder - äldre järnålder 
(ca 1000 f Kr - 500 e Kr).

Fynd: brända ben, keramik, flintavslag.

Datering: yngre bronsålder - äldre järnålder.

Torpa sn, fornl 51
Karin Ullberg-Loh

Boplatsen upptäcktes i samband med provgrävning
ar för den planerade ombyggnaden av väg 41.

Vid slutundersökningen drogs ett schakt tvärs 
över boplatsen för att konstatera lagerföljd och om 
möjligt den gamla strandkanten. I schaktet syntes 
under myllalagret ett mycket svagt utvecklat kultur
lager. Under detta vidtog ett moigt sandlager och 
under sanden kom ett kraftigt utvecklat kulturlager 
med den del flinta.

Det undre kulturlagret vilade på en postglacial 
lera. Under den postglaciala leran låg ytterligare ett 
flintförande lager, bestående av något moinblandad 
grusig sand. I botten på schaktet kom den senglacia- 
la leran.

Vid genomgrävningen kunde noteras flera kon
struktioner i form av mörka fläckar och härdrester i 
anslutning till det översta kulturlagret. I anslutning 
till det undre kulturlagret framkom även några kol- 
koncentrationer. Bland fynden i översta skiktet kan 
bl a nämnas keramik, brända ben samt en rund

knapp av brons (?) med reliefdekor. Stenmaterialet, 
som bestod av flinta, kvarts och grönsten, återfanns 
i samtliga skikt från ytan och ner till den senglaciala 
leran, dock i varierande mängder. Till största delen 
verkar det vara material från senmesolitisk tid.

Boplatsen har varit utnyttjad vid minst tre olika 
tillfällen. Den äldsta dateringen ligger någon gång 
före PG-maximum. Nästa datering ligger troligen i 
övergången mellan mesolitisk och neolitisk tid. Den 
yngsta bosättningsfasen går fram i bronsålder — 
järnålder. Keramiken ger tyvärr ingen mer ledtråd 
än att den inte hör hemma i stenåldern.

Fynd: redskap och avslag av flinta, lihultyxa, brända 
ben, keramik, bronsknapp (?)

Datering: mesolitisk tid — bronsålder.

Träslövs sn. Modigagården 32:1
Karin Ullberg-Loh

På grund av en avschaktning i samband med arbeten 
med motorvägsbygget mellan Gunnestorp—Långås 
utfördes en antikvarisk kontroll av en fornlämnings- 
liknande förhöjning i marken. Denna låg dessutom i 
nära anslutning till flintrika områden. I den lilla kul
len låg en stenpackning som visade sig vara ett röj- 
ningsröse från modern tid.

Fynd: - 

Datering: —

Varberg, kv Renen (Getakärr)
Lars Lundqvist

Med anledning av planerad exploatering av kv Re
nens nordvästra del utfördes en förundersökning. 
Syftet var att försöka fastställa det medeltida Geta- 
kärrs utsträckning. Man har tidigare dragit en preli
minär gräns för stadslämningarna just inom det ak
tuella området.

I samtliga provschakt påträffades kulturlager och 
bebyggelselämningar. Intill en berghöjd i norr på
träffades ett kullerstensgolv samt keramik, bränd 
lera, tegel, ben och järnföremål som låg på ett ca 0,3 
m tjockt och kompakt kulturlager. Kulturlagret i sin 
tur vilar på ett 0,4 tjockt sandblandat kulturlager i 
vilket också ligger en kraftig stenpackning. Det se
nare lagret kan sannolikt tolkas som en utfyIlning. I 
övriga provschakt påträffades inga säkra spår av 
konstruktioner men däremot 0,2-0,4 m tjocka kul
turlager.

Keramiken i schakten består av äldre och yngre 
rödgods samt stengods av Siegburgtyp och kan date
ras till tiden omkring år 1300 till 1500-tal. 

Förundersökningens resultat visar att en exploa-
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tering av det aktuella området måste föregås av en 
slutundersökning och att området väster och norr 
om berghöjden bör bevakas i fortsättningen.

Fynd: keramik.

Datering: 1300-1500-tal.

Vinbergs sn, fornl 25
Tore Artelius

Undersökningen utfördes i anslutning till projektet 
’’Bebyggelse och produktionsförhållanden’’ med 
geografisk tyngdpunkt i södra Halland och sydöstra 
Västergötland.

På krönet av en markerad moränkulle, endast 100 
m väster om de undersökta boplatslämningarna vid 
Sannagård (Vinberg 97), ligger ett gravfält beståen
de av 6 stora högar samt 5 stensättningar. Målsätt
ningen var att tidsmässigt relatera gravanläggning
arna till boplatsen.

En av stensättningarna som var rund, ca 12 m i 
diameter och 0,6 m hög, utvaldes för undersökning. 
Anläggningens läge i gravfältet, form och art, indi- 
kerar att ..den kunde vara från samma period som 
bosättningen.

Genom den övertorvade stensättningen grävdes 
ett ca 1,5 m brett schakt. Anläggningen hade ett 
tydligt förhöjt mittparti, ca 4 m i diameter med en 
fördjupning i mitten och en mängd konstruktionsde
taljer; en yttre kantkedja, en inre av stora flata ste
nar ca 3 m från den yttre begränsningen samt mittrö- 
se. I centrum återfanns resterna av två gravsättning
ar. En av dem låg i en kista av kantställda hällar, 
den andra under en flat täckhäll något väster om 
centrum.

Fynden utgjordes av en mängd rensade ben, kera
mik, nålhuvuden av brons, fragment av ett flätat 
bronsband, hartstätning samt en ringa mängd trä
kol.

Centralgraven har sannolikt anlagts under yngre 
bronsålder och sekundärgraven så sent som under 
förromersk järnålders andra hälft. C14-analyser 
kommer att komplettera bilden. Om dateringarna 
stämmer, visar resultaten att gravarna och boplat
sen kan vara samtida.

Fynd: keramik, brända ben, bronsföremål, hartstät- 
ning.

Datering: äldre bronsålder — förromersk järnålder.

v»nbergs sn, fornl 33
Tore Artelius

Undersökningen utfördes i anslutning till projektet 
Bebyggelse och produktionsförhållanden”, med

geografisk tyngdpunkt i södra Halland och sydöstra 
Västergötland.

Gravfältet, som består av fem kraftigt nedplöjda 
högar, ligger på en stor avsats strax norr om boplats
lämningarna från brons- och järnåldern vid Sanna
gård, (Vinberg 97). För några år sedan påträffades 
på platsen ett närmast helt bikoniskt gravkärl. Mål
sättningen var att tidsfästa gravfältet i förhållande 
till bosättningen samt att fastställa om gravarna lig
ger på boplatslämningar.

Två av de fem högresterna, som ligger spridda 
över en 150 m lång yta undersöktes. Under den 
första högen hade lagts två koncentriska cirklar av 
större sten. I mitten var en kistliknande koncentra
tion av större stenar, 1,5 m lång. I den fanns en 
nedgravning i den sterila markytan. Där påträffades 
keramik, slagg, enstaka kolbitar samt ytterst lite 
obrända ben. Under högen iakttogs två mindre ned- 
grävningar, som härrörde från boplatslämningar. 
Till det yttre var den andra högresten mycket likar
tad, fast med en diameter av ca 11 m. Inga inre 
konstruktionsdetaljer iakttogs och i mitten påträffa
des brända ben samt keramik.

Gravarna är alltså exponenter för olika gravskick 
men påminner externt om varandra. Tidsmässigt 
bör anläggningarna vara från yngre bronsålder och 
förromersk järnålder vilket väl motsvarar de bo
platslämningar som undersöktes 1986.

Fynd: keramik, brända och obrända ben, slagg. 

Datering: yngre bronsålder - förromersk järnålder.

Hälsingland

Hudiksvall, Sofiedal 8:4, 5, 6, 11:2, Solbacka 5:2, 
6:2, fornl 23
Mats M o gr en

Med anledning av ett planerat ishallsbygge med till
hörande parkeringsytor intill Glysisvallens idrotts
plats företogs en omfattande förundersökning. Syf
tet var att utröna huruvida de planerade arbetena 
skulle komma att beröra delar av fornlämning 23, 
Gamla Stadslaget.

Sammanlagt 14 provgropar togs upp med maskin 
inom området. I tre av dessa påträffades lager, vilka 
tolkades som gammal åkermark.

Några egentliga kulturlager eller bebyggelseläm
ningar påträffades inte.
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Fynd: tegelkross, glaserat rödgods, järnslagg, föns
terglas, kolbitar.

Datering: nyare tid.

Söderhamn, Faxeholmen, fornl 4
Bent Syse, Mats Mogren

Inför framtida arkeologiska undersökningar på 
Faxeholmen utfördes en antikvarisk kartering till
sammans med personal från kommunens mark- och 
exploateringskontor. Syftet med karteringen var, 
att kartlägga de anläggningar, som framträdde på 
borgkullen. Den senaste karteringen och uppmät
ningen år 1889 visade en mer bastionsliknande an
läggning, vilken grundade sig på en planritning från 
år 1749.

Efter besiktning och inventering på borgkullen 
kunde 33 anläggningar karteras in. Av dessa var 
närmare 20 stycken nya iakttagelser sedan tidigare 
karteringar. Det rörde sig om husgrundsterrasser, 
källargropar, försvarsmurar och tre nya kastal- 
liknande ruinhögar. En möjlig uppfartsväg till övre 
borggårdsytan, genom öppningar i försvarsmurar
na, kunde också iakttas.

Resultat av denna kartering kommer att bli en ny 
detaljplan av borgkullen, med alla nya och äldre 
anläggningar inlagda, tillsammans med en topogra
fisk nivellering med 0,5 m ekvidistanslinjer.

Fynd: —

Datering: högmedeltid.

Närke

Örebro, Köpmangatan/Engelbrektsgatan, fornl 83
Lena Beronius, Anders Broberg, Bent Syse

I samband med ledningsarbete har en schaktnings- 
övervakning utförts i Köpmangatan (sträckan Stor
gatan-Engelbrektsgatan) samt Engelbrektsgatan 
(Köpmangatan-Drottninggatan).

Schaktet i Köpmansgatan var ca 105 m långt och 3 
m brett. Större delen av sträckningen var störd av 
tidigare ledningsarbeten ned till den nivå, där den 
sterila leran/sanden tog vid. Endast den västra 
schaktväggen var i det närmaste intakt och där kun
de ett avsatt kulturlager, ca 0,5 tjockt, dokumente
ras längs hela profilen.

I plan återstod endast de anläggningar, vilka var 
nedgrävda i steril mark. Dessa utgjordes av västra

delen av en medeltida träkällare samt tre stenkälla
re, vilka förmodligen var från 1700—1800-talen.

Anläggningarna framkom i den södra delen av 
Köpmangatan, där denna enligt 1652-års karta, 
gjorde en krök och svängde av upp mot åsen och 
Stortorget.

I Engelbrektsgatan framkom inte något av antik
variskt intresse eftersom schaktet var stört av tidi
gare ledningsarbeten.

Fynd: 1 mynt präglat under Magnus Eriksson, skär
vor av yngre rödgods och stengods, kritpipor, horn
avfall.

Datering: 1300-tal samt 1700—1800-talen.

Örebro, kv Prästgården 4—5, fornl 83
Anders Broberg

En provundersökning har genomförts inför en even
tuell nybyggnation på fastigheterna Prästgården 4 
och 5.

Det aktuella området ligger centralt inom 
1600-talsstadens gränser och omedelbart väster om 
kv Bromsgården, där omfattande medeltida kultur
lager påträffades vid 1978 års arkeologiska under
sökningar.

Provundersökningen inom kv Prästgården ge
nomfördes med hjälp av en traktorgrävare varvid 
fem mindre provgropar togs upp. I två av dessa, 
provgroparna A och C, vilka låg inom den högst 
belägna delen av fastigheten Prästgården 5, påträf
fades avsatta kulturlager av äldre karaktär. De be
stod av förmultnad träflis, gödsel och lera. Kultur
lagret hade här en mäktighet av mellan 0,6—1,7 m 
och täcktes av recenta fyllnadsmassor om närmare 2 
m tjocklek. Inga fasta konstruktioner iakttogs i des
sa provgropar, där kulturlagret snarast föreföll att 
ha påverkats av plöjning eller annan odlingsverk- 
samhet. Bevaringsförhållandena för organiskt ma
terial föreföll dock goda, vilket tillsammans med 
lagrens mäktighet kan innebära att välbevarade trä
konstruktioner mycket väl kan finnas inom ytan.

I tre av provgroparna, B, D och E, belägna längs 
Nygatans nedre del, respektive längs Kyrkogatan 
påträffades dock endast sentida grundmurar och la
ger.

Provundersökningen antyder därmed, att avsatta 
kulturlager av äldre karaktär finns bevarade inom 
ca en tredjedel av det för exploatering aktuella om
rådet.

Fynd: -

Datering: medeltid.
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Örebro, kv Prästgården 4—5, fornl 83
Anders Broberg, Jan-Ake Ljung

Med anledning av Nya Sparbankens eventuella 
framtida exploatering av kv Prästgården 4 och 5 har 
en arkeologisk undersökning utförts. Tidigare un
der året utfördes en provundersökning i kvarteret. 
Syftet med slutundersökningen var, att försöka kon
statera äldre konstruktioner i anslutning till omrör
da kulturlager av medeltida karaktär.

Vid undersökningen påträffades bl a bebyggelse
lämningar, murrester och en rustbädd med anslu
tande kullerstensbelagd gårdsplan. Området hade 
brunnit och raserats vid stadsbranden år 1854.

Under bebyggelseskikten från nyare tid syntes 
omrörda kulturlager, med bl a lösfynd av stengods, 
vilket daterades till 1300-talet. Inga konstruktioner 
framkom i de äldre kulturlagren.

Betydelsefulla uppgifter om den lokala topogra
fin kunde emellertid insamlas.

Fynd: spikar, glas, porslin, keramik m m.

Datering: högmedeltid och nyare tid, 1850-talet.

Örebro, kv Smedjebacken, kv Faktoriet 3—4, fornl 
83
Jan-Åke Ljung

Provundersökningen utfördes med anledning av 
den planerade exploateringen av kv Smedjebacken 
och kv Faktoriet 3.

Målsättningen var att konstatera utsträckningen 
samt bevarandeförhållandena av den tidigaste 
stadsbebyggelsen i området.

Stadsdelen utnyttjades från 1600-talets första 
hälft, som boställe och till viss del som arbetsplats, 
av arbetare och hantverkare knutna till stadens va- 
penfaktori. Kartor och mantalslängder finns beva
rade och belyser området förhållandevis väl.

Vid provundersökningen kunde fläckvis bevarade 
kulturlager konstateras, men inga egentliga kon
struktioner. Kulturlagren kunde endast undantags
vis knytas till den tidigaste bebyggelsen i området, 
från 1600-talet, då fyndmaterialet var litet och svår- 
daterat.

Den i sen tid uppförda bebyggelsen har till stora 
delar förstört kulturlagren och ras- och rivningsmas- 
sor försämrat bevarandet av organiskt material.

Bevarade kulturlager påträffades i huvudsak i kv 
Smedjebackens södra hälft.

fynd: yngre rödgods, porslin, k ritpipsfragment 
m m.

Datering: 1600-1800-talen.

Örebro, kv Tryckeriet 10, fornl 83
Jan-Ake Ljung

Provundersökningen föranleddes av planerad ny
byggnation i kvarteret.

Vid undersökningen upptogs ett 3x3,5 m stort 
och 4 m djupt schakt. Ett ca 1,5-2 m tjockt, orört 
kulturlager av medeltida karaktär kunde konstate
ras i schaktets botten. Minst ett välbevarat bebyg
gelseskikt med en knuttimrad träkonstruktion på
träffades. Denna borttogs ej utan ett handgrävt 
schakt togs upp omedelbart utanför anläggningen, i 
syfte att klargöra lagrets beskaffenhet och mäktig
het samt konstatera orörd nivå.

Med största sannolikhet finns även orörda medel
tida kulturlager bevarade söder och sydväst om un- 
dersökningsytan, under en vid slutet av 1940-talet 
riven byggnad med källare.

Det medeltida kulturlagret i provschaktet, liksom 
träkonstruktionen, kunde stratigrafisk! hänföras till 
högmedeltid och framåt.

Fynd: yngre rödgods, medeltida taknock av trä. 

Datering: högmedeltid - senmedeltid.

Örebro, kv Tryckeriet 10, fornl 83
Jan-Ake Ljung

Målsättningen med förundersökningen var, att som 
ett komplement till en tidigare utförd förundersök
ning försöka konstatera om äldre kulturlager fanns 
bevarade under en, till en riven byggnad hörande, 
källare. Lagrens utbredning, sammansättning och 
mäktighet skulle också fastställas. Undersökningen 
utfördes genom borrning med skruvprovtagare var
vid det framgick, att äldre kulturlager och träkon
struktioner fanns bevarade, såväl under som utanför 
källaren. Dessa lager kan till största delen stratigra
fisk! kopplas till de senmedeltida lager, vilka fram
kom i en provgrop, tidigare upptagen i tomtens mel
lersta norra del.

Fynd: —

Datering: senmedeltid — nyare tid.
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Skåne

Asmundtorps sn, Asmundtorp 1:16, m (1
Lasse Wallin

Undersökningen föranleddes av husbyggnation. 
Trakten kring Asmundtorp är rik på fornlämningar. 
I och omkring samhället har flera undersökningar 
av gravar och boplatsrester företagits.

Sydväst om det nu aktuella området ligger t ex 
fornlämning nr 11 där en urnegrav från yngre brons
ålder påträffats. Vid fornminnesinventeringen 1986 
påträffades förhistoriska boplatslämningar strax 
norr om området.

Undersökningsområdets norra del var för låglänt 
och kuperat för att ha kunnat utnyttjas för gravar 
eller boplatser.

I den södra delen av området grävdes två prov
schakt med maskin på platsen för de blivande hu
sen. Inga fornlämningar påträffades.

Fynd: —

Datering: -

Barsebäcks sn, Barsebäck 73:1, m fl
Lasse Wallin

Undersökningen föranleddes av villabyggnation. 
Området är beläget på västsluttningen av en nord- 
sydlig ås där två gravhögar från bronsåldern varit 
belägna. Undersökningsytan låg 2-3 m ö h. Un
dergrunden bestod av stenig grus och sand.

Med maskin grävdes tre sökschakt på den områ
den som skulle bebyggas. Schaktens placering be
stämdes dels utifrån topografin, dels beroende på 
befintlig vegetation som skulle sparas.

Inga fornlämningar påträffades.

Fynd: —

Datering: -

Borgeby sn, Borgeby 17:67
Anders Löfgren

Förundersökningen genomfördes med anledning av 
att kommunen inlett schaktningar för en fotbolls
plan i Borgeby.

Eftersom den norra delen av fornlämning nr 56 
kom att beröras inriktades arbetet på att fastställa 
omfattning och karaktär på boplatslämningarna.

Sex längre schakt med en bredd av 1 — 1,5 meter 
och en sammanlagd längd av 170 meter grävdes med 
maskin. Dessa schakt lades i terrängen så att de 
skulle täcka största delen av det förmodade boplats

läget. Som komplement grävdes tre gropar för att få 
en uppfattning om den ursprungliga marknivån och 
matjordens tjocklek i de östliga lägre liggande par
tierna.

Undersökningsresultatet visar att området ligger i 
den östra kanten av det boplatsområde från ro
mersk järnålder som undersöktes år 1975 (fornläm
ning nr 14). Kommunen utnyttjar delar av fornläm
ning 56 till sandtäkt. I samband med arkeologiska 
undersökningar för täktområdet 1982 framkom 
boplatslämningar från äldre järnålder—vikingatid.

Fem härdar registrerades inom exploaterings- 
ytan. Tre av dessa hade frilagts i samband med de 
inledande schaktningarna för fotbollsplanen. I 
övrigt dokumenterades ett antal gropar och rännor i 
provschakten. Inom delar av undersökningsytan 
finns rester av ett äldre kulturlager, samt en äldre 
markhorisont med fynd av flintartefakter. I kultur
lagret som bör kopplas till järnåldersbosättningen 
fanns fragment av lerklining och keramikskärvor. 
Med hänsyn till att intensiteten av anläggningar och 
fynd ökar mot söder kan denna yta ej exploateras 
utan ingående arkeologiska undersökningar. Om lä
get för fotbollsplanen förskjuts längre norrut kan 
skyddet av fornlämning 56 kvarstå och de förhisto
riska lämningarna ligga kvar ostörda.

Fynd: keramik, knacksten, flintavslag, skivskrapa, 
lerklining.

Datering: yngre stenålder, äldre järnålder.

Brunnby sn, Fjalastorp 6:1, m fl
Anders Löfgren

Förundersökningen utfördes med anledning av att 
en golfbana är projekterad inom fastigheten Fjälas- 
torp 6:1 m fl i Brunnby sn, Höganäs kommun.

Genom riksantikvarieämbetets nyligen genom
förda fornminnesinventering i Fjälastorpsområdet 
har ett antal boplatslämningar registrerats. Sju av 
dessa omfattades av den arkeologiska förundersök
ningen, fornlämningarna nr 199-200, 202-205 och 
291. Dessa områden kommer även i varierande grad 
att beröras av golfbanan.

Metodiken vid undersökningen var att genom 
maskinavbaning undersöka de platser som noterats 
vid inventeringen och fastställa de eventuella bo
platsernas karaktär och utsträckning. Matjordens 
tjocklek registrerades och kombinerades med topo
grafiska iakttagelser för att om möjligt utreda even
tuella skadeeffekter från golfbanans sida på forn
lämningarna. Drygt 50 fosfatprover togs från över
gången mellan mylla och steril sand i schakten. Sex 
kolprover tillvaratogs från härdar och stolphål. En 
C14-analys av dessa prover kan ge en närmare date
ring eftersom förekomsten av artefakter i övrigt var
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sparsam. Undersökningen omfattade tretton schakt 
med en bredd av 1,5 meter och en sammanlagd 
längd av 625 meter. Vissa av schakten komplettera
des av grävtekniska skäl med provgropar.

Fjälastorpsområdet som nu är aktuellt för exploa
tering, genom att en golfbana är inplanerad, ligger i 
en fornlämningsrik bygd. Sett ur arkeologisk syn
vinkel är det av stor vikt att inga ingrepp görs i den 
nordvästra delen som är skogsbevuxen. Där finns 
flera högar, stensättningar och älvkvarnar. Övriga 
delar av exploateringsområdet består av en svag 
sydsluttning som till största delen består av åker
mark varvat med beteshagar. Flera stenåldersbo- 
platser finns inom området. Dessa visade sig ha en 
mindre omfattning än vad fornminnesinventeringen 
utvisade. Ett undantag är fornlämning nr 202. Störst 
risk för ödeläggelse vid en exploatering löper järnål- 
dersboplatserna fornlämningar nr 204 och 205. Mat- 
jordstäcket vid dessa punkter är ca 0,2—0,3 meter 
tjockt. Genom sitt utsatta läge på höjdsträckningar 
skadas de kontinuerligt av det moderna jordbruket. 
Detta kunde konstateras vid inventeringen 1986 då 
både rester av härdar och keramik återfanns i yt
skikten. Kommer dessa ytor att beröras av djup
gående anläggningsarbeten måste dessa föregås av 
arkeologiska undersökningar. Resultaten från 
schakt 13 visar att ytterligare boplatslokaler kan fin
nas i området.

Fynd: keramik, flintavslag, kol.
Datering: sten-, brons- och järnålder.

Brågarps sn, Brågarp 6:1
Anders Löfgren

Förundersökningen utfördes med anledning av pla
nerad nybyggnation.

Den aktuella fastigheten är belägen nordost om 
Brågarps kyrka. Brågarps by har, enligt kartmate
rial från 1780, täckt de västra partierna av undersök- 
ningsytan. Lokaliseringen av byläget samt före
komsten av höga fosfatvärden gav indikationer på 
att rester av den medeltida byn kunde beröras av 
exploateringen.

Den 180x90 meter stora ytan var vid undersök
ningstillfället utlagt som parkområde. Med hänsyn 
till topografin och den kända fornlämningen gräv
des tre stycken 30 meter långa schakt med maskin i 
nordsydlig riktning på den öppna gräsplanen. Fynd 
gjordes endast i schaktet närmast trädplanteringen i 
vaster, där en härd dokumenterades på nivån 
+ W,06 meter över havet. Fyra mindre schakt på 
sammanlagt 30 meter grävdes inom det förmodade 
byläget (FL 6).

Flera recenta gropar med ben från grisar, hästar 
och nötboskap påträffades inom detta parti. Av me

deltida lämningar fanns inga spår. En orsak till detta 
kan vara att området, som ligger på en lägre nivå än 
ytan söderut, kan vara nerschaktad sedan tidigare. 
Lagerbilden i provschakten stärker ett sådant anta
gande.

Fynd: - 

Datering: —

Falsterbo, Falsterbo 9:5
Anders Löfgren

I samband med tillbyggnad av en enfamiljsvilla 
inom fastigheten Falsterbo 9:5 utfördes en mindre 
arkeologisk förundersökning.

Ett 3x1 meter stort schakt grävdes med maskin i 
exploateringsytans östra del. Inga fasta bebyggelse
lämningar eller andra konstruktioner kunde upp
täckas i schaktet. I botten av schaktet, över den 
sterila sanden, på nivån +0,7 m ö h låg ett 0,4 meter 
tjockt lager med gråsvart strimmig sand. Fynd av 
keramikskärvor daterar detta lager till 1400-tal. Nu
varande marknivå ligger på ca 2,3 möh. Detta in
nebär att fastigheten är belägen drygt 1 meter lägre 
än angränsande tomt i sydost.

Fynd: keramik, stengods, yngre rödgods.

Datering: 1400-tal.

Falsterbo, Falsterbo 9:37, m fl
Lasse Wallin

Undersökningen föranleddes av uppförande av fler
familjshus. Exploateringsytan är belägen inom det 
medeltida Falsterbos stadsområde, ca 250 m VSV 
om kyrkan och 400 m NO om borgen. I området 
öster om undersökningsytan har lämningar som tol
kats som rester av den fasta medeltida bebyggelsen 
påträffats.

Undersökningsområdets norra del var kuperad, 
dels beroende på sandflykt, dels på planeringsarbe
ten vid uppförandet av den befintliga bebyggelsen. 
Den södra delen var relativt plan och delvis fuktig.

Vid undersökningen påträffades efterreformato- 
riska påförda lager samt ett flygsandslager, som tid
vis nyttjats för odling, med enstaka fynd från medel
tid och nyare tid. Dessa lager fanns i områdets norra 
del, medan det södra endast uppvisade rester av 
aktiviteter från det senaste århundradet.

Fynd: keramik, bronsbricka, slagg.

Datering: nyare tid.
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Falsterbo, Falsterbo 9:53
Anders Löfgren

I samband med planerad nybyggnation inom fastig
heten genomfördes en mindre förundersökning. 
Den aktuella ytan ligger ca 150 meter nordväst om 
Falsterbohus slottsruin i det område som utgör det 
medeltida Falsterbo. Två gropar, 2x1,5 meter, resp 
1x1,5 meter, grävdes med maskin inom den 100 m2 
stora exploateringsytan. Inga fasta bebyggelseläm
ningar eller anläggningar kunde konstateras i gro
parna. Lagertjockleken ned till steril sand på nivån 
+0,9 m ö h var ca 1,3—1,1 meter.

På nivån +1,0-1,5 m ö h låg ett kulturlager med 
grå sand och kolfragment. I detta lager gjordes fynd 
av bitar från taktegel och keramik.

Fynd: keramik.

Datering: 1300-tal.

Falsterbo, Falsterbo 12:10, 12:16
Lasse Wallin

Undersökningen föranleddes av uppförande av vil
lor. Området är beläget ca 600 meter nordväst om 
Falsterbo kyrka. Den fasta bebyggelsen under me
deltiden antages ha funnits kring kyrkan. Ytorna 
söder om undersökningsområdet har varit s k fit, 
dvs de utländska köpmännens områden. Vid en tidi
gare undersökning av tomten omedelbart öster om 
den nu aktuella ytan påträffades ett system av nord
sydliga dräneringsdiken. Undergrunden i området 
består av sand.

Med maskin grävdes två östvästliga schakt på 
platsen för den sydligaste och mittre huskroppen. 
Inga spår av mänsklig verksamhet påträffades.

Fynd: —

Datering: —

Falsterbo, Falsterbo 22:31
Leifh Stenholm

Vid provundersökningen, som föranleddes av pla
nerad nybyggnation, grävdes två sökschakt om 
4x1,7 m respektive 16x 1,7 m. Under den nuvaran
de markytan, som ligger på en nivå av ca 2,0 m ö h, 
konstaterades ett upp till 0,5 m tjockt skikt med 
omrörda jordmassor. Detta lager innehöll förutom 
en del högst recenta inslag även några krukskärvor 
av typ äldre rödgods. Mot den sterila bottensanden 
avtecknade sig konturerna efter sex avfallsgropar. I 
tre av dessa påträffades rester efter nedgrävda trä
tunnor.

Tre gropar kan utifrån enstaka krukskärvor av

typ yngre rödgods och stengods dateras till senme
deltid.

Fynd: yngre rödgods, stengods.

Datering: senmedeltid.

Flackarps sn, Trelleborg 1:1A
Robert B Nagmér

Undersökningen utfördes med anledning av ny
byggnation av väg 108, delen Lund-Prästberga.

Undersökningsområdet var beläget ca 100 meter 
söder om Höjeåns dalgång på en svag nordsluttning 
i ler- och siltbunden åkermark.

Med grävmaskin avschaktades en 2 640 m2 stor 
yta. På den avbanade ytan påträffades tre större 
fläckar, som var rester av kulturlager. I det 
0,10—0,15 meter tjocka kulturlagret, påträffades en 
hjärtformig pilspets och keramik från senneoliti- 
kum.

Undersökningen berörde även tre skelettgravar 
från romersk järnålder. I gravarna påträffades ler
kärl och söljor.

Tre vikingatida grophus framkom. I husen påträf
fades två symmetriskt placerade stolphål, vilka burit 
upp taket. Fyndmaterialet utgjordes av sländtrissor, 
keramik och ben.

Dessutom undersöktes ett 40-tal härdar och gro
par med fynd från stenålder och järnålder.

Fynd: keramik, järnsölja, sländtrissor, flinta, ben.

Datering: senneolitikum, romersk järnålder, vi
kingatid.

Flackarps sn, Flackarp 13:1 A
Robert B Nagmér

Undersökningen utfördes med anledning av ny
byggnationen av väg 108, delen Lund-Prästberga.

Det undersökta området var beläget i plan ler- 
bunden åkermark i höjd med Flackarpsgården.

Den avschaktade ytan var ca 2 200 m2. Där på
träffades 279 anläggningar. Av dessa var ett par 
hundra stolphål som utgjorde lämningar efter sex 
stolphuskonstruktioner.

Samtliga hus har varit byggda efter samma prin
cip. Husens tak och väggar har burits upp av stolpar. 
De takbärande stolparna stod parvis i två parallella 
rader och de var något kraftigare än väggstolparna.

I flera av stolphålen påträffades bränd lerklining 
med pinnavtryck. Lerkliningen i stolphålen tyder på 
att husens väggar varit av kiinat flätverk. Fyndma
terialet och husens konstruktionsdetaljer daterar 
husen till yngre bronsålder.

I det undersökta områdets nordöstra hälft i när-
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Kärlet utgjorde en av gravgåvorna i en flatmarksgrav på fornlämning nr 32 
vid Trollebergs gård, Flackarp socken, Skåne. Teckning M. Centervall. 
This vessel was part of the grave furniture in aflat grave.
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heten av två mindre hus, fanns ett 20-tal härdgropar 
och härdar. I en av härdgroparna påträffades delar 
av en degel.

Inom området fanns dessutom tre djupa gropar 
som har använts vid lertäkt. I den ena av groparna 
fanns delar av ett lerkärl från yngre bronsålder.

En 1,80x1,80x0,90 stor grop, utgjorde resterna 
av en brunn i vilken påträffades keramikskärvor och 
flintavslag. I en mindre grop fanns ett nästan helt 
kärl från romersk järnålder.

Fynd: keramik, flinta, tegel.

Datering: yngre bronsålder, romersk järnålder.

Helsingborg, kv John Ericsson 16, m fl
Anders Löfgren

Provundersökningen utfördes med anledning av 
planerad nybyggnation i den sydvästra delen av det 
medeltida Helsingborg. I kv Thalia norr om exploa- 
teringsytan har arkeologiska undersökningar ägt 
rum år 1984-85. Vid dessa dokumenterades den 
medeltida strandlinjen och bebyggelse från 
1200/1300-tal och framåt.

I kv John Ericsson ligger husen längs en 20 meter 
bred remsa parallellt med Bruksgatan. Denna yta är 
till största delen störd av källare. Möjligen kan en 
100 m2 stor stenbelagd gårdsyta i norra delen vara 
mera ostörd. Till hösten 1987 skall husen inom den
na del rivas. Ytterligare ett provschakt/grop kan då 
grävas för att få maximal information om området.

På den resterande ytan ca 1200 m2 grävdes fyra 
provgropar och två provschakt. Resultatet visar att 
den medeltida strandlinjen har sträckt sig ca 25 me
ter väster om Bruksgatan på nivån +2,20 m ö h. 
Rikliga fynd av keramik från 1200/1300-talet gjor
des i en grop i den gamla strandzonen. Av övriga 
äldre lämningar fanns endast en stenskodd brunn 
från 1500-1600-tal. Vid undersökningen av denna 
visade lagerföljden att området schaktats ned kraf
tigt under nyare tid.

De undersökta partierna är ej aktuella för vidare 
arkeologisk undersökning.

Fynd: keramik av äldre rödgods, stengods. 

Datering: medeltid.

Helsingborg, kv Prins Fredrik 5, 6
Anders Löfgren

Undersökningen genomfördes med anledning av 
planerad husbyggnation uppe på landborgen norr 
om Kärnan i Helsingborg. Under åren 1958-62 un
dersöktes delar av S:t Clemens stenkyrka och kyr

kogård. Dessa lämningar låg i S:t Clemensgatan och 
i kv Långvinkeln västra.

Vid provundersökningen år 1985 konstaterades 
att kyrkogården har sträckt sig mer än 40 meter norr 
om kyrkan. Kyrkogården bör därmed i sitt tidigaste 
skede omfattat en yta på över 5 000 m2.

I samband med den nu föreslagna arkeologiska 
undersökningen schaktades ytan ned 1,8—3,0 meter 
inom ett 27x18 meter stort område. De tjocka på- 
fyllnadslagren berodde på att platsen under 1600-ta- 
let tagits i anspråk för omfattande befästningsarbe
ten. Rester av vallgrav, diken och jordvallar doku
menterades i de övre skikten. I nordöstra delen av 
schaktet hade dessa diken utplånat alla spår av 
eventuella gravar.

Huvuddelen av det arkeologiska arbetet bestod i 
att gräva ut delar av den medeltida kyrkogården 
norr om S:t Clemens kyrka. Totalt undersöktes 
drygt 400 gravar. Gravarna, som till största delen 
var tidigmedeltida, uppvisade ett varierat grav- 
läggningsförfarande. Det vanligaste var skelett lag
da i öst-västlig riktning utan synliga spår av någon 
kista. Därefter kom träkistor, enklare stenkistor, 
gravar med gavelhällar och nischstenar. I några fall 
förekom begravningar på en träkolsbädd och an
vändning av båtplankor i kistorna. Av plankorna 
återstod i bästa fall endast en färgning i sanden.

Vid de inledande schaktningarna med maskin på
träffades en 2 meter bred mur. Denna mur, som 
löpte i väst-östlig riktning och bestod av ett skikt 
med större stenblock, kan preliminärt dateras till 
1300-tal. Muren låg drygt 25 meter norr om kyrkan 
och har fungerat som begränsning för den hög- och 
senmedeltida kyrkogården.

I det sydöstra hörnet av exploateringsytan låg res
terna efter en primitiv kalkugn. Gropen, som var 
meterdjup och ca 40—50 m2 stor, kan närmast ka
rakteriseras som en kalkmila. I kalklagren som täck
te gropen hade flera gravar anlagts. En av dessa 
innehöll en äldre man med en pilgrimsmussla på 
bröstet. Kalkmilan täcktes av ett kulturlager som 
även sträckte sig längs delar av muren. I detta lager 
gjordes fynd av keramik, främst äldre rödgods, 
mynt, armborstpilar, yxa, betsel, höstsko, profilte
gel, tärning, sländtrissa och djurben.

I den sydvästra delen av schaktet fanns rester av 
en stenåldersboplats under gravarna. Flera härdar 
och enstaka fynd av flintavslag, spån och en spån- 
kärna påträffades på nivån +34,00 meter över ha
vet.

Fynd i gravar: söljor, mynt och en kniv.
Fynd i gravfyllningarna m m: äldre svartgods, bry- 
nen, spik och båtnitar.

Datering: stenålder, medeltid, nyare tid.
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Plan över kv Prins Fredrik 5 och 6 
med undersökningsytan inritad. Ulla 
Berander, Helsingborg.

Teckenförklaring
Vallgravar och diken från 
1600-talet
Medeltida kyrkogårdsmur 

V&iOm. Medeltida dike
------------ Kalkmilans konstaterade

gränser
............... Kalkmilans förmodade

gränser
------------S:t Clemens kyrka
+ t t Gravar
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Från en undersökning på S: t Clemens kyrkogård i kvarteret Prins Fredrik 5 
0ch 6, Helsingborg. Pilgrimsmussla från Santiago de Compostela, fynd i en 
äv gravarna. Skala 1:2. Spånkärna av flinta från stenåldersboplatsen under 
kyrkogården. Skala 1:2. Armborstpil av järn, hittad söder om den medeltida 
kyrkogårdsmuren. Skala 1:2. Teckning: Monica Centerwall.
Fro/tt the excavation of St. Clemens’ churchyard, Helsingborg. Pilgrim shell 
Hom Santiago de Compostela. Finds from one of the graves. Flint blade core 
Hom the Stone Age settlement site under the churchyard. Iron cross-bow bolt 
J°und south of the medieval churchyard wall.
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Helsingborg, Slottshagen
Anders Wihlborg

Kunskapen om det medeltida Helsingborg bygger 
på ett i många stycken fragmentariskt källmaterial. 
För att frågeställningar som berör t ex den tidigme
deltida staden och Kärnans olika utbyggnadsfaser 
skall kunna belysas och nyanseras krävs ytterligare 
källmaterial.

Centralt i Helsingborg ligger Slottshagen, en park 
som lades ut vid sekelskiftet. Den är ca sextiofemtu
sen kvardratmeter stor. Förutom utgrävningen 
kring Kärnan på 1930-talet har inga arkeologiska 
utgrävningar gjorts i parken. Källäget är således 
okänt.

Den nu aktuella förundersökningen utfördes som 
ett led i diskusionerna om möjligheterna av att star
ta ett vetenskapligt projekt kring Helsingborgs äld
sta historia.

För att minimera skadorna i parken användes en 
borrbandvagn. På grund av den rikliga förekomsten 
av ledningar fick borrhålen placeras lite annorlunda 
än vad som ursprungligen hade planerats. 41 hål 
borrades, vilka ger en översiktlig bild av kulturla- 
gertjocklek och kulturlagerförekomst.

Det framtagna materialet måste nu sammanstäl
las och utvärderas innan något resultat av arbetet 
kan presenteras. Vissa frågetecken kring 1600-talets 
vallgravar har rätats ut men nya frågor har också 
väckts. Har det funnits någon vallgrav utanför ring
muren under medeltiden?

Fynd: keramik, nyckelfragment, slagg.

Datering: medeltid, nyare tid.

Helsingborg, kv Vikingen 12
Anders Wihlborg

Förundersökningen utfördes inför en planerad om
byggnad av fastigheten. Tomten är belägen centralt 
i det medeltida Helsingborg strax väster om Maria- 
kyrkan.

Med en mindre maskin grävdes ett schakt centralt 
i exploateringsytan. 1 schaktets västra del påträffa
des omrörda jordmassor och rester av moderna 
grundmurar. I öster kunde en orörd profil rensas 
fram.

Lagertjockleken var drygt två meter och lagren 
bestod endast av utfyllnader. På 0,2 och 0,18 meters 
djup fanns stenläggningar, vilka sannolikt är efter- 
medeltida.

Strandlinjen har under tidig medeltid legat unge
fär i nuvarande Lilla Strandgatan. Efterhand börjar 
man så fylla ut området för att få mera tomtmark.

Resterna av ett 1700/1800-tals garverikar påträf
fades också. Det var ca 1,5 meter i diameter och 
omgivet av ett decimetertjockt lager av lera.

Fynd: keramik, mynt, djurben. 

Datering: medeltid — nyare tid.

Ilstorps sn, Ilstorp 28:21
Lasse Wallin

Undersökningen föranleddes av planerad grustäkt. 
Det planerade täktområdet tangerar Ilstorps medel
tida bytomt. Tidigare har vikingatida, medeltida 
och eftermedeltida bebyggelserester undersökts 
inom bytomten, söder och sydväst om den nu ak
tuella ytan. Bland de påträffade byggnadslämning- 
arna kan ett flertal grophus och en tidigmedeltida 
stormansgård nämnas.

Den nu aktuella ytan ligger på nordöstra delen av 
den höj drygg som Ilstorp ligger på. Undergrunden 
består av sand som i ytan är sten- och grusblandad.

På de 35 000-40 000 m2 som nu skulle undersö
kas grävdes 24 st provschakt med maskin. I området 
fanns geologiska fenomen och rikligt med spår av 
grävande djur som liknade spår av mänskliga aktivi
teter. Sedan dessa sorterats bort återstod på hela 
ytan nio anläggningar som kunde vara av arkeolo
giskt intresse. Av dessa innehöll några tegelflis me
dan de övriga var helt fyndtomma.

Anläggningarna låg utan någon klar koncentra
tion i plan.

Vid en eventuell framtida expansion av takten i 
västlig och nordvästlig riktning kommer högre be
lägna områden att beröras. Dessa kan, till skillnad 
från det nu undersökta området, vara viktiga från 
arkeologisk synpunkt.

Fynd: - 

Datering: —

Klippans sn, m fl, gasledning. Klippan—Perstorp
Anders Wihlborg

Under 1986 utfördes en översiktlig utredning om de 
arkeologiska förutsättningarna för en planerad gas
ledning mellan Klippan i väster och gränsen till Ble
kinge i öster.

Vid den nu utförda specialinventeringen (steg 9) 
av sträckan Klippan-Perstorp kompletterades ar
kivmaterialet och dessutom gjordes en inventering i 
fält.

Mot bakgrund av vissa kriterier kan 12 områden 
urskiljas vilka bör föregås av arkeologisk provun
dersökning (steg 2).

Fynd: - 

Datering: -
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Kvidinge sn, Sönnarslöv 9:4, 9:5, m fl
Robert B Nagmér

Provundersökningen företogs med anledning av 
planerad naturgasledning mellan Klippan och Mag- 
laby.

Det förundersökta området var beläget i sand
bunden åkermark strax söder om V Sönnarslövs 
samhälle.

Med en grävmaskin upptogs ett 450 meter långt 
och 1,2 resp 2,40 meter brett schakt. Den avschak
tade ytan var 610 m2.

På fastigheterna Sönnarslöv 9:1, 9:3 och 9:5 på
träffades tidigare ej kända boplatslämningar vilka 
utgjordes av gropar och stolphål.

Inga fynd påträffades.

Fynd: - 
Datering: —

Kyrkheddinge sn, Kyrkheddinge 8:37, m fl
Leifh Stenholm

Förundersökningen föranleddes av en planerad 
byggnation.

Över det aktuella exploateringsområdet lades 
åtta ca två meter breda sökschakt med en samman
lagd längd av 720 m. På en svagt markerad höjdrygg 
i norra delen av området påträffades tre härdar och 
en diffus grop. Två av dessa innehöll skärvor av 
förhistorisk keramik.

I nordöstra hörnet av fastigheten fanns enstaka 
gropar, som bland annat innehöll tegelflis.

Matjordslagrets tjocklek varierade mellan 
0,2-0,5 meter. Steril botten utgjordes av moränle- 
fa, omväxlande med mindre partier med grus och 
sand.

Fynd: keramik.
Datering: förhistorisk tid.

Kyrkheddinge sn, Kyrkheddinge 8:37, m fl
Lasse Wallin

Fluvudundersökningen utfördes med anledning av 
husbyggnation.

Undersökningsområdet är beläget i nordvästra 
delen av Kyrkheddinge. Områdets östdel ingår i by
tomten före skiftet. En flack sydsluttning i norra 
delen av exploateringsytan undersöktes. Under
grunden bestod av lera och silt.

Vid förundersökningen påträffades några anlägg
ningar av förhistorisk karaktär. I en av dem påträf
fades keramik som möjligtvis kan dateras till brons
ålder.

Vid slutundersökningen lades ett tätare schakt
system över ytan där de förhistoriska anläggningar
na påträffats. Vid denna undersökning påträffades 
endast ett system av ungefär östvästliga diken samt 
ett stolphål. Alla härrörde från modern tid.

Fynd: —

Datering: —

Kävlinge sn, kv Bengt 3, m fl
Bengt Jacobsson

Undersökningen genomfördes med anledning av 
planerad nybyggnation.

Undersökningsområdet var beläget inom Käv
linge gamla byområde, 100- 200 meter nordost om 
Kävlinge gamla kyrka. Området har inte varit be
byggt i modern tid. Vid tiden för undersökningen 
utnyttjades området för odling av köksväxter och 
fruktträd.

Sex provschakt med en sammanlagd längd av ca 
68 meter togs upp med hjälp av traktorgrävare. La
gerföljden bestod av ett ca 0,6 meter tjockt mat- 
jordstäcke med sparsam inblandning av tegelflis och 
kalkbruk. Förutom sentida störningar, förekom 
även ett 20-tal gropar och stolphål inom ett begrän
sat område. Dessa var helt fyndtomma och uppvisa
de en fyllning av i det närmaste ren matjord. Sanno
likt skall de dateras till modern tid. Spår av förhisto
riska eller medeltida aktiviteter kunde ej konstate
ras.

Några fynd påträffades ej.

Fynd: —

Datering: —

Landskrona, Föreningsgatan
Robert B Nagmér

Undersökningen föranleddes av schaktningsarbeten 
för fjärrvärme på norra sidan av Föreningsgatan 
mellan Eriksgatan och St Norregatan.

I det medeltida Landskrona låg i dessa trakter S:t 
Jörgens hospital som omnämnes första gången år 
1505 och uppges vara försvunnet på 1580-talet. Det 
exakta läget för hospitalet har ej kunnat fastställas, 
men det låg troligen inom kv Torstensson. I Före
ningsgatan, som löper norr därom, har skelettgravar 
vid flera tillfällen påträffats.

På sträckan S:t Göransgatan — St Norregatan un
dersöktes 1967 och 1981 ett 75-tal gravar. Även på 
1930-talet grävdes ett schakt längs gatan, men utan 
arkeologisk undersökning, varvid ett flertal gravar 
förstördes.
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Trots att gatan ofta varit utsatt för schaktningsar- 
beten, påträffades mellan S:t Göransgatan och St 
Norregatan, på en sträcka av 95 meter och med 0,90 
meters schaktbredd, 20 gravar samt delar av en 
stenläggning. De flesta gravarna var mer eller mind
re skadade men fyra var någorlunda intakta. 1 vissa 
fanns även brädor eller spår av brädor från kistan 
kvar. En grav, All, var en dubbelgrav, där båda 
skeletten vände fotterna mot VNV.

Stenläggningen låg i slutet av schaktet mellan ca 
91 m-95 m och begränsades på sydsidan av stora 
stenbumlingar som låg i steril sand.

Fynd: skelettrester.

Datering: 1400—1700-tal.

Landskrona, Gamla Kyrkogatan
Lasse Wallin

Undersökningen föranleddes av VA-schaktningar. 
Gamla Kyrkogatan är markerad redan på det äldsta 
kartmaterialet över Landskrona. Gatan löper mel
lan Rådhustorget och sydporten till den gamla 
stadskyrkan S:t Johannes Baptista.

Landskrona anlades på kungligt initiativ av han
delspolitiska skäl och fick sina privilegier 1413. Be
fästningen tillkom kring 1450. Staden hade en ned
gångsperiod vid mitten av 1500-talet men därefter 
ökade åter välståndet fram till 1600-talets mitt då de 
framöver återkommande dansk-svenska krigen blev 
förödande för staden.

Gatan visade sig, tvärtemot antaganden före un
dersökningen, vara genomgrävd av äldre schakt. 
Dessa störningar var delvis mycket omfattande, spe
ciellt i den södra delen där ett drygt 20 m långt parti 
var helt genomgrävt. Undersökningen fick därför 
karaktären av profildokumentation.

Lagerbilden var likartad utmed gatans hela 
sträckning med ett äldsta brunsvart påfört kultur
jordlager med ben, träflis, pinnar, läderspill etc. 
Detta lager bör dateras till 1400-tal. Ovanpå detta 
äldsta skikt fanns påförda lager av sand, lera, gödsel 
och tegel. Tegellagret, som förekom i gatans nord
ända och låg som översta lager under den moderna 
fyllningen, kan troligen sättas samman med de riv
ningsarbeten som företogs i området under 1700-ta
lets slut.

I ett av de påförda sandiga lagren påträffades ett 
kritpipeskaft från 1600-talets mitt.

Fynd: kritpipeskaft.

Datering: senmedeltid, nyare tid.

Landskrona, kv Gröna Lund 4
Lasse Wallin

Förundersökningen föranleddes av husbyggnation.
Fastigheten är centralt belägen inom Landskro

nas medeltida stadsområde, ca 200 meter nordost 
om torget och knappt 150 meter ost-sydost om den 
medeltida kyrkan. Det medeltida gatunätet i områ
det anses i stort sett vara detsamma som dagens. 
Det har även spekulerats i att den by, Södra Säby, 
som föregått Landskrona, legat inom området. I så 
fall skulle lämningar äldre än ca 1400 förekomma på 
platsen.

Med maskin och för hand grävdes fem provgropar 
inom fastigheten. De hus som rivits hade endast haft 
källare i en ca 16x6 m stor del i östdelen av tomten.

I det sydvästra hörnet påträffades stensyllen till 
en 1600-talsbyggnad på nivån +2,05 m ö h. Därun
der fanns ett 0,6 meter tjockt planeringslager som 
vilade på äldre avsatta kulturlager. Resterna av ett 
äldre (1400- 1500-tal) flätverksstaket löpte i liv med 
den östvästligt orienterade sylistensraden. Plane
ringslager och/eller golvlager till 1600-talsbyggnader 
fanns även i sydvästra och nordvästra delen av fas
tigheten. Medeltida gränsmarkeringar och stolpar 
fanns i områdets södra del. Dessutom låg en hårt 
stampad yta (golv?) i ett 1400-talslager i tomtens 
nordvästra hörn.

Fynd: keramik, kakel, kritpipedelar, glas. 

Datering: 1400—1700-tal.

Landskrona, kv Gröna Lund 4
Lasse Wallin

Huvudundersökningen föranleddes av husbyggna
tion. Fastigheten är centralt belägen inom Lands
kronas medeltida stadsområde. Det medeltida ga
tunätet inom området anses i stort sett varit detsam
ma som dagens. Vid en tidigare provundersökning 
hade hus från 1500/1600-tal samt äldre gränsmarke
ringar konstaterats inom området.

Utifrån provundersökningsresultatet ansågs en 
undersökning av tomtens södra del ge störst utbyte 
eftersom den norra delen var betydligt mer störd av 
sentida aktiviteter.

Med maskin avbanades moderna fyllnads- och ra- 
seringsmassor ned till 1600-talsnivån där rester av 
fem byggnader påträffades. Byggnaderna hade le
gat på stensyllar och fördelades på två tomter, en 
hörntomt och en tomt vänd mot nuvarande Borg
mästaregatan. En av byggnaderna hade haft en liten 
träkällare.

I de äldre lagren visade sig det mellersta partiet ha 
varit sankt och troligen beläget strax norr om ett 
vattningsställe för boskap. Diken och staket avgrän
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sade detta område mot de högre och torrare delarna 
på öst- respektive västsidan. Det sanka området 
hade senare torrlagts med hjälp av ett djupt dike 
med fall i nordlig riktning. Inga spår av byggnader 
påträffades i dessa lager som får dateras till 1400- 
och tidigt 1500-tal.

Fynd: keramik, järn, trä för dendrokronologisk 
analys.

Datering: 1400—1700-tal.

Landskrona, kv Gröna Lund 35
Bengt Jacobsson

Förundersökningen genomfördes på grund av pla
nerad nybyggnation på pålar. Tomten ligger inom 
Landskrona medeltida stadsområde.

Innan förundersökningen kom till stånd hade ar
betsföretaget med grävmaskin schaktat bort ca en 
meter av de högre liggande lagren inom den ca 270 
m2 stora exploateringsytan (nutida markyta ca 
+3,60 m ö h. Maskinschaktat djup ca +2,60 
m ö h). Dessutom hade ytterligare 0,6—0,7 meter 
av lagerföljden schaktats bort på 1-2 meters bredd 
utmed de planerade pålradema. Åt norr och väster 
var delar av exploateringsytan källargrävd i modern 
tid.

Sammanlagt ca 1,6 meter av lagerföljden hade 
således, över delar av exploateringsytan, schaktats 
bort utan föregående undersökning. När detta kom 
till de antikvariska myndigheternas kännedom stop
pades arbetena och en förundersökning inleddes.

Vid undersökningen kunde tre olika verksam- 
hetsfaser konstateras:

Bas 1: utfyllnadslager bestående av barkspill från 
en närliggande garveriverksamhet samt påförda 
sandlager till en nivå av +1,6—+2,0 m ö h. Steril 
sand 1 m ö h.

Bas 2: 0,10-0,30 meter tjockt kulturlager med 
spridda fynd av keramikskärvor. Till detta skede 
kunde knytas ett dåligt bevarat flätverksstaket samt 
ett garverikar.

Bas 3: 0,40 meter tjockt kulturlager. På nivå ca 
+2,60 m ö h påträffades resterna efter ett kraftigt 
grundmurat hus från 1500-tal. Två rum konstateras, 
ett med lergolv och ett med kullersten. Delar av 
grundstenarna och kullerstensgolvet hade skadats 
vid arbetsföretagets schaktningar.

Sammanfattningsvis kan sägas att alla lager yngre än 
1500-tal hade schaktats bort innan förundersökning
en kom till stånd. De påförda sandlagren som kunde 
knytas till Fas 1 nådde i områdets västra del ända

upp till den nivå dit schaktningarna ägt rum. I östra 
delen fanns fortfarande kulturlager hörande till fas 
2, men några direkta huslämningar kunde inte kon
stateras. Däremot fanns spår efter garveriverksam
het. Fas 3 representerades av en huslämning samt 
kulturlager.

Fynd: yngre rödgods, stengods, ugnskakel, järn
kniv, slipsten.

Datering: 1400—1500-tal.

Landskrona, kv Nordenskjold 1
Lasse Wallin

Undersökningen utfördes med anledning av plane
rad husbyggnation.

Fastigheten är centralt belägen inom Landskro
nas medeltida stadsområde och gränsar i väster till 
Stora Norregatan som var en av huvudgatorna un
der medeltiden.

Enligt 1644 års karta över Landskrona genom
skars kvarteret av en öst-västlig gata belägen ca 20 
meter söder om den nu aktuella exploateringsytan. 
Under 1600-talet anlades en nordsydligt orienterad 
vallgrav genom kvarteret. Denna fylldes igen under 
sent 1800-tal.

Vid undersökningen förväntades alltså både me
deltida bebyggelselämningar och en vallgrav från 
1600-talet.

Med maskin grävdes två schakt, ett utmed varde
ra gaveln på den befintliga byggnaden. Det visade 
sig att 1600-talsvallgraven upptog hela den blivande 
exploateringsytan. Den var ca 2,5 meter djup och 
bredare än exploateringsytan. I västra delen av det 
södra schaktet var fyllningen blandad med sten och 
tegel i högre grad än i övriga delar av graven. Detta 
kan tyda på att denna del låg nära vallgravens väst
kant.

Fynd: keramik.

Datering: 1600—1800-tal.

Landskrona, kv Norra Roten 9, 10
Bengt Jacobsson

Tomten är belägen centralt inom Landskrona me
deltida stadsområde. Vid tidigare undersökningar 
på angränsande fastigheter och gator har kulturla
ger och byggnadslämningar från stadens tidiga ske
de påträffats. Två provschakt med en sammanlagd 
längd av nio meter grävdes. Den översta metern av 
lagerföljden utgjordes av moderna fyllnadsmassor. 
Därunder vidtog en skiktad lagerföljd av lera, sand 
och humös sand. Närmast botten låg ett ca 0,4 m 
tjockt torvlager. Kulturlager eller konstruktioner
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påträffades ej. Nuvarande markyta ligger +3,98 
m ö h. Steril lera ligger +1,60 m ö h.

Fynd: —

Datering: -

Landskrona, Storgatan
Bengt Jacobsson

Undersökningen genomfördes på grund av schakt- 
ningar för avloppsledningar. Nuvarande Storgatan 
ligger i den södra delen av det medeltida stadsområ- 
det. Den medeltida gatan Möllestraede, löpte från 
Rådhustorget ned mot Mölleport, som var en av 
stadsportarna mot havet. Denna gata ligger idag un
der Storgatans västra del samt sneddar in i intillig
gande kvarteret Västra Roten. Schaktningarna som 
utfördes öster om Möllestraedets sträckning kom 
således att beröra medeltida tomtmark.

Vid schaktningarna påträffades delar av sex hus, 
en gårdsplan, en träbrunn, laggade tunnor samt vid- 
jeflätade staket. Fem av husen, gårdsplanen samt 
flätstaketen tillhör stadens äldsta bebyggelseskikt 
(1400-tal), medan brunnen, tunnorna samt ett hus 
kan dateras till 1500-1600-tal.

De goda bevaringsförhållandena för organiskt 
material gjorde att träsyllarna till flertalet hus var 
mycket välbevarade. Stora delar av väggarna som 
utgjordes av lerklinat flätverk fanns bevarade.

I ett av husen påträffades ett lergolv som antyder 
att detta kan ha fungerat som bostadshus. Övriga 
hus saknade klara golvnivåer. Här fanns istället 
tjocka gödsellager som tyder på att dessa troligen 
utgjort fähus.

I träbrunnen påträffades rikligt med krukskärvor 
från 1500-1600-talet. I övrigt är fyndmaterialet 
tämligen ringa.

Fynd: yngre rödgods (flera nästan hela kärl), sten
gods, kritpipfragm, järnkniv med ornerat trähand
tag, barkflöte. (Trä för dendrokronologisk analys 
tillvarataget).

Datering: 1400—1600-tal.

Landskrona, kv Västra Roten 8
Lasse Wallin

Undersökningen utfördes med anledning av hus
byggnation. Fastigheten är centralt belägen inom 
Landskronas medeltida stadsområde, på Rådhus
torgets västra sida. Den medeltida gatan utmed tor
gets västkant, Möllesträde, har vid undersökningar 
konstaterats ligga något väster om den nuvarande 
Storgatan, dvs delvis inne i kv Västra Roten. Vid 
dessa undersökningar i Storgatan påträffades bland

annat lämningarefter sex hus från medeltid och ef- 
termedeltid. Den äldsta markytan låg ca 2 meter 
under dagens markyta, kulturlagret var ungefär en 
meter tjockt.

Vid den nu aktuella undersökningen grävdes två 
schakt med maskin och för hand på den större av de 
två byggnadsytorna som låg ca 30 meter väster om 
den ovan omtalade Möllesträde. Modern fyllning 
och matjord upptog den översta metern av lagerbil
den. Därunder vidtog påförda och omrörda lager 
ytterligare en meter. Fyndmaterialet i detta indike
rade en ackumulationsperiod från ca 1500 och in i 
1700-tal.

Underst och direkt på den gråa undergrundssan- 
den låg ett ca halvmeter tjockt avfallslager beståen
de till största delen av slaktavfall av nöt, käkar och 
skallar samt mellanfotsben etc. Inga spår av byggna
der eller andra anläggningar påträffades.

Fynd: keramik, kritpipeskaft, fönsterglas.

Datering: medeltid, nyare tid.

Lund, fornl 174
Robert B Nagmér

Undersökningen föranleddes av Sydvattenprojektet 
Källby-Önsvala.

Vattenledningen går i norr och i söder genom 
plan jordbruksmark och i mittregionen genom en 
höjdrygg. Det berörda områdets högsta punkt ligger 
kring 35 m ö h. Den vanligaste jordarten inom re
gionen är lera.

Bland fornlämningarna kan nämnas bronsålders
högarna och järnåldersboplatsen vid Uppåkra kyr
ka och boplatsen och järnåldersgravfältet i Önsvala.

Undersökningarna berörde följande fornläm- 
ningar: fornl nr 174 (P 3) i Lunds stad, fornl nr 22 (P 
8), 23 (P 9) och 24 (P 10) i Uppåkra sn och fornl nr 
30 (P 14) Nevishögs sn, Skåne, (se även Nevishögs 
och Uppåkra socknar.)

Fornl nr 174 (P 3) i Lunds stad, är belägen strax 
öster om Sankt Lars kyrkogård och ca 400 m söder 
om Höljeån.

Den avschaktade ytan var 540 m2. Undersökning
en omfattade ett tiotal anläggningar, vilka utgjordes 
av härdar, gropar och stolphål. Fyndmaterialet från 
anläggningarna tyder på en bronsåldersboplats.

Fynd: keramik, flinta.

Datering: bronsålder.
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Nevishögs socken, fornlämning 30. Det 50 m långa huset sett från öster. 
Foto Lasse Wallin.
The 50 m long buildning seen from the east.
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Mörarps sn, Skänken 3
Anders Löfgren

Förundersökningen utfördes med anledning av pla
nerad husbyggnation. Exploateringen innebär att 
sex huslängor kommer att uppföras öster om Mö
raps kyrka. Av den äldre bebyggelsen återstår en
dast det gamla tingshuset byggt år 1828 (fornläm- 
ning 8). Två byggnader med anor från 1600-talet har 
rivits för att ge plats åt den nya bebyggelsen.

Vid undersökningen grävdes sex schakt med mas
kin inom ytorna för de planerade huskropparna. 
Schaktbredden var 1,5 meter och den sammanlagda 
längden 116 meter.

Schakt 1—3 grävdes mellan den befintliga byggna
den och väg 107. På detta område hade tidigare 
gästgiveriet, det äldsta tingshuset och ett garage le
gat. Tjockleken på fyllnadslagren över den sterila 
sanden varierade mellan 0,4-0,6 meter.

Övriga schakt (schakt 4—6) grävdes mot Tings
husgatan i norr. Ytan som tidigare varit trädbevux
en innehöll endast rester av sentida diken och gro
par. Matjorden hade här en tjocklek av 0,3—0,7 
meter.

Inga spår av äldre bebyggelse eller verksamhet 
kunde konstateras vid undersökningen.

Fynd: —

Datering: -

Nevishögs sn, fornl 30 
Robert B Nagmér

Undersökningen föranleddes av Sydvattenprojektet 
Källby-Önsvala (se även Lund). Fornlämning 30 (P 
14) i Nevishögs sn, är belägen sydväst om Staffans- 
torp. I samband med undersökningen påträffades 
den norra utkanten av en by från järnålderns förra 
hälft samt några gropar från yngre bronsålder. Till 
järnåldersdelen hörde stolphål, gropar och härdar. 
De flesta stolphålen ingick i större konstruktioner, 
rester av hägnader samt två eller tre hus. Ett av 
husen var 50 meter långt och 5,5 meter brett och 
med spår av en inre rumsindelning. Det andra säkra 
huset mätte 13-15x4 m. Den tredje mindre 
byggnaden kan ha ingått i ett hägnadssystem.

Fynd: keramik, kol.

Datering: bronsålder, romersk järnålder.

Sankt Ibbs sn, Tuna 72:1
Lasse Wallin

Undersökningen utfördes på grund av lednings

dragning i Norreborgsområdet på nordöstra delen 
av ön.

I området har ett tegelbruk funnits fram till 
1950-talet och spår av flera tegelugnar finns i områ
det. Området ligger omedelbart invid landborgs- 
branten.

Med maskin grävdes ett 17 meter långt schakt 
över den aktuella ytan. De övre delarna av mat- 
jordslagret var rikligt inblandat med tegelflis men 
inga fasta lämningar av tegelbruksverksamheten på
träffades. I denna del av matjordslagret påträffades 
också en bit keramik av möjlig bronsålderskaraktär. 
I övrigt fanns inga spår av äldre mänsklig verksam
het i schaktet.

Utmed den stig som leder förbi undersöknings- 
ytan och ner mot stranden finns enstaka flin tor. 
Omflyttningen av jord och fyllnadsmassor har emel
lertid varit stor under tegelbruksepoken så de på
träffade flintorna och keramikbiten kan ligga i se
kundärt läge.

Fynd: keramik.

Datering: bronsålder.

Skanör, Skanör 14:25
Anders Löfgren

Förundersökningen utfördes med anledning av pla
nerad nybyggnation. Den aktuella fastigheten om
fattar ca 2 000 m2, varav drygt 700 m2 är föremål för 
exploatering. Tomten sluttar från +2,0 m ö h i öster 
mot +1,1 m ö h i väster, där sedan de sanka strand
ängarna tar vid.

Tre schakt grävdes med maskin inom läget för de 
planerade huskropparna. I den östra halvan av tom
ten framkom lerbottnar, gropar och stolphål ca 
0,2-0,3 meter under nuvarande markyta. Genom 
att komplettera med ytterligare tre mindre gropar 
visade det sig att lerbottnar förekom över hela ex- 
ploateringsytan. Dessa lerklädda gropar med en 
diameter av ca 1,4-2,6 meter hör samman med det 
tidigmedeltida sillfisket i Skanör. Av de 16 lerbott
nar som berördes av undersökningen grävdes tva 
stycken ut delvis i schakt 1. Fynd av keramik, typ 
äldre svartgods visar på samhörighet i tid med de 
lerbottnar som undersökts längre norrut i kvarteren 
Möllehejdan och Björnen Mindre.

Eftersom anläggningarna berörs av grund
läggningen för husen måste ytorna totalundersökas 
innan byggplanerna fullföljs.

Fynd: keramik, A-gods, vendiskt svartgods, spik 
och djurben.

Datering: 1000—1100-tal.

324



Skanör, Skanör 14:25
Bengt Jacobsson

Huvudundersökningen utfördes med anledning av 
planerad nybyggnation. Exploateringsområdet var 
beläget i södra delen av det medeltida stadsområdet 
och gränsade i väster till naturreservatet Flommen.

Vid undersökningen påträffades ett stort antal 
lerbottnar (lerklädda gropar) relativt jämnt spridda 
över undersökningsytan. Dessa lerbottnar, som i 
stort antal förekommer i de flesta skånska högme
deltida kuststäderna, har vanligtvis kopplats sam
man med den medeltida sillfiskehanteringen. Ler- 
bottnarna, som var tämligen fyndfattiga, varierade 
avsevärt i storlek och var vid flera tillfällen anlagda i 
eller över varandra.

Vid sidan av lerbottnarna förekom även spridda 
stolphål, gropar samt fläckar och sänkor med ett 
sotfärgat kulturlager som var äldre än lerbottnarna.

Fynden från detta äldre skede domineras av dåligt 
brända keramikskärvor (A-gods) och djurben. 
Samma slags fynd förekommer även i de något yng
re lerbottnarna men här även i kombination med 
yngre och bättre brända skärvor (BI-gods).

Inom undersökningsområdet förekom således 
spår efter en mycket tidig aktivitet som preliminärt 
kan dateras till sen vikingatid. Något senare 
(1100-tal och tidigt 1200-tal) anlägges ett stort antal 
lerbottnar inom samma område.

Spår efter den medeltida stadsbebyggelsen sakna
des helt.

Fynd: bultlås och vikt av brons, keramik (A-gods, 
Bi-gods och C-gods), djurben, träkol.
Datering: sen vikingatid? - tidig-/högmedeltid.

Skanör, Skanör 30:3
Lasse Wallin

Undersökningen föranleddes av byggnation. Tidi
gare hade en vinkellänga funnits på tomten tillsam- 
mans med en byggnad för pannrum till växthus. 
Detta medförde att stora delar av tomten var störd 
av äldre rörschakt och nedgrävningar för oljetankar 
etc.

Området var beläget inom det medeltida Skanörs 
stadsgräns, ca 400 meter sydväst om kyrkan och 
oorgen. Vid tidigare undersökningar i kvarteret har 
kulturlager, raseringslager och lerbottnar påträf
fats.

Med maskin grävdes fyra provschakt på platsen 
ör den planerade byggnaden. Schakten utmed Mel- 
angatan låg på en av de strandvallar som den me- 
eltida bebyggelsen legat på. I de två schakten på

träffades 0,6 m tjocka sandlager med sot, benavfall 
°ch enstaka keramikskärvor. De tolkades som av-

fallslager med flygsandsinblandning. Spår av kon
struktioner saknades helt.

De två schakten utmed Kaptensgatan låg väster 
om strandvallen. Detta område var ursprungligen 
mera låglänt och hade fyllts ut dels av flygsandsack- 
umulation dels av påförda massor. Dessa fyllnadsla- 
ger var dessutom kraftigt skadade av sentida mark
arbeten.

Fynd: keramik.

Datering: högmedeltid — nyare tid.

Skanör, Skanör 56:5
Bengt Jacobsson

Tomten var belägen i östra kanten av det medeltida 
stadsområdet. På platsen för den planerade byggna
den grävdes ett 1,5x3,0 m stort schakt. Markytan 
var belägen +1,30 m ö h. Steril sand samt grundvat
ten låg på +0,70 m ö h. Lagerföljden bestod uteslu
tande av sandiga humösa fyllnadslager. Inga medel
tida lämningar påträffades.

Fynd: —

Datering: -

Skivarps sn, Skivarp 19:1
Lasse Wallin

Undersökningen föranleddes av husbyggnation. 
Fastigheten är belägen omedelbart söder om Skiv- 
arps kyrka. Kyrkan är högt belägen och själva byn 
har legat utmed landsvägen nedanför höjden söder 
om kyrkan. Undersökningsområdet ligger alltså 
utanför själva byläget.

Undergrunden består av sand på moränlera. Med 
maskin grävdes två provschakt ner till steril botten 
men inga fornlämningar påträffades.

Fynd: —

Datering: -

Skivarps sn, Örmölla 3:50, m fl
Bengt Jacobsson

Undersökningen föranleddes av planerad golfbana. 
Sommaren 1987 utfördes en fornminnesinventering 
av den del av golfbanan som planeras sydväst om 
Skivarpsån. Härvid konstaterades att sju områden 
med boplatsindikationer samt en överplöjd gravhög 
ligger inom det område som kommer att beröras av 
golfbanan. Boplatserna kunde påvisas genom fynd 
av slagen flint, keramik, skörbränd sten samt upp
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plöjda härdar. De vid inventeringen påträffade 
fornlämningarna fick fornlämningsnummer 88, 89, 
90, 91, 92 och 121. Två tveksamma boplatsområden 
fick ej fornlämningsnummer. Undersökningen ut
fördes med hjälp av en bandburen grävmaskin var
vid totalt 55 sökschakt med en sammanlagd längd av 
ca 3,5 km grävdes.

Följande resultat erhölls:
Fornl nr 88. Inga anläggningar eller lager påträffa
des i sökschakten.
Fornl nr 89. Ett fåtal fyndtomma stolphål påträffa
des i östra delen av fornlämningsområdet.
Fornl nr 90. Stolphål, gropar, härdar, kokgropar 
samt upplöjda härdar påträffades. Boplatsen är san
nolikt större än vad som föreslogs vid inventering
en. Trolig datering till bronsålder.
Fornl nr 91. Endast perifera delar av boplatsen be
rördes av förundersökningen. Inga anläggningar på
träffades, men boplatsen är väl daterad genom ett 
rikt neolitiskt ytfyndsmaterial bestående av keramik 
och flintartefakter.
Fornl nr 92. Överplöjd gravhög inom gränsen för 
fornl nr 91. Sökschakten berörde ej fornlämningen. 
Fornl nr 121. Boplatsen kunde indelas i två mindre 
boplatslokaler med förekomst av gropar och härdar. 
Trolig datering till neolitikum.

Inom de två tveksamma boplatsområdena som ej 
erhöll fornlämningsnummer påträffades inga spår 
av förhistorisk bosättning i sökschakten. Däremot 
kunde ytterligare två fornlämningsområden, vilka 
ej upptagits i samband med inventeringen, konsta
teras. Den ena av dessa är belägen nordväst om 
fornlämning 88 och utgjordes av en boplats samt 
gravar. Gravarna (en urnegrav samt en skelettgrav) 
kan dateras till folkvandringstid/vendeltid. Inga da- 
terbara fynd påträffades i boplatslämningarna. Den 
andra fornlämningen utgjordes av en stenålders- 
boplats belägen söder om fornlämning 90.

Fynd: två lerkärl, krukskärvor, slagen flinta, brända 
ben, träkol.

Datering: neolitikum — folkvandringstid/vendeltid.

Svedal sn, Svedala 63:4
Anders Löfgren

Förundersökningen utfördes med anledning av pla
nerad husbyggnation. Exploateringsytan omfattade 
ett 200 m2 stort område beläget 25 meter öster om 
kyrkan i Svedala. Förhöjda fosfatvärden och äldre 
kartor indikerade att lämningar efter Stora Svedala 
gamla bytomt (fornl 91) kunde beröras av byggna
tionen.

Två schakt, 1,6x4 meter stora, grävdes med mas
kin i nord-sydlig riktning inom den planerade 
huskroppen. I norr låg ett 0,8 meter tjockt mat-

jordslager över moränleran. I södra schaktet fanns 
1,4 meter tjocka fyllnadsmassor med matjord. I bot
ten låg en sentida dränering med sten och tegelrör. 
Inga kulturlager, fynd eller äldre lämningar kunde 
konstateras vid undersökningen.

Fynd: —

Datering: —

Trelleborg, kv Katten 12, 27, 29
Bengt Jacobsson

Förundersökningen utfördes med anledning av pla
nerad nybyggnation. Exploateringsområdet är belä
get på och omedelbart norr om strandvallen i det 
medeltida stadsområdets västra del. Avståndet till 
den medeltida strandlinjen kan uppskattas till ca 
150 meter.

År 1986 utfördes en arkeologisk undersökning på 
angränsande tomt åt väster. Härvid påträffades be
byggelselämningar från medeltid samt grophus och 
gropar från en vikingatida boplats. Den nu aktuella 
undersökningen berörde kvarterets sydöstra och 
östra del. Härvid kunde konstateras att kulturlager 
eller andra äldre bebyggelsespår saknades i kvarte
rets nordöstra del närmast Bryggaregatan (tomt 27). 
Inom tomt 12 och 29 påträffades kulturlager, grop
hus samt en härd från vendeltid/vikingatid. Dess
utom förekommer ca 1 meter tjocka medeltida kul
turlager med stenläggningar, lergolv, brandlager 
samt en lerbotten. Flera hög- och senmedeltida hus 
tycks ha avlöst varandra inom området vilket resul
terat i en komplicerad stratigrafi.

Fynd: vendeltid/vikingatid: keramik (A4-gods), 
sländtrissor, djurben. Medeltid: keramik, brons
bleck, fingerborg av brons, kamfragment, bennål, 
djurben.

Datering: vendeltid/vikingatid, medeltid.

Trelleborg, kv Katten 29 och del av 12
Bengt Jacobsson

Huvudundersökningen utfördes med anledning aV 
planerad nybyggnation. Exploateringsområdet var 
beläget på strandvallen i det medeltida stadsomra- 
dets västra del. Avståndet till den medeltida strand
linjen kan uppskattas till ca 150 meter.

Under senare år har vendeltida/vikingatida bo
platslämningar påträffats inom gränsen för det me
deltida stadsområdet. Vid den nu genomförda un
dersökningen påträffades såväl kulturlager som an
läggningar från denna tid samt kulturlager och be
byggelselämningar från 1200-talet — 1600/1700-ta- 
len.
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Fem olika bebyggelsefaser kunde urskiljas:
Fas I: Vendeltid/vikingatid.
Fem grophus, härdar, gropar, spridda stolphål samt 
kulturlager fanns över större delen av exploaterings- 
ytan. Flera grophus innehöll sländtrissor och väv- 
tyngder. Fyndtätheten i kulturlagret var störst på 
toppen av strandvallen medan den avtog markant 
på dess norra sida.
Fas II: Högmedeltid.
Tre hus samt en träbrunn kunde tillföras denna fas. 
Husen utgjordes av enkla byggnader med lergolv 
och i något fall syllstenar. Endast ett hus kunde 
undersökas i sin helhet.
Fas III: Högmedeltid/senmedeltid.
Delar av två till tre hus samt en risflätad brunn 
tillhörde denna fas. Husen var av samma karaktär 
som under fas I. Inget av dem kunde undersökas i 
sin helhet.
Fas IV: Senmedeltid.
Hit kunde räknas en större sammanhängande sten- 
lagd gårdsplan samt en ugn. Äldre bebyggelseaktivi
teter hade orsakat kraftiga sättningar. Något säkert 
hus kunde inte knytas till denna fas.
Fas V: 1600/1700-talen.
En större sammanhängade gårdsplan, en källare 
samt ett hus med syllstenar och ugn kunde föras hit. 
Av källaren återstod endast delar av grunden samt 
det stenlagda golvet.

Sammanfattningsvis kan sägas att det inom under
sökningsområdet fanns lämningar från vendeltid/vi
kingatid fram till modern tid. Med undantag för en 
lerbotten, som sannolikt kan dateras till 1100-talets 
mitt, tycks aktiviteterna på stranden varit mycket 
begränsade under 1000/1100-talen.

Fynd: vendeltid/vikingatid: Bärnsten, sländtrissor, 
vävtyngder, järnföremål, spikar, spelbricka av ben, 
keramik (A4-gods), slagg, djurben, träkol. 
Medeltid/nyare tid: Mynt, brons-järn samt benföre
mål, glas, kritpipfragment, keramik (BI-BII samt 
C-gods), lerklining, djurben, trärester.

Datering: vendeltid/vikingatid, högmedeltid — nya
re tid.

Trelleborg, kv Kvadraten 13, m fl
Bengt Jacobsson

Förundersökningen utfördes med anledning av pla
nerad nybyggnation. Exploateringsområdet är belä
get i norra delen av det medeltida stadsområdet, 
omedelbart innanför stadsgränsen under
1600-1700-talet.

Arkeologiska undersökningar eller iakttagelser 
har hittills endast förekommit i liten omfattning 
mom denna del av stadsområdet.

Vid undersökningen kunde konstateras att hela 
den planerade exploateringsytan täcktes av ett s k 
knadderlager bestående av sten, flintkruskor och 
tegelflis som genom fynden kan dateras till senme
deltid/början av nyare tid. Dessutom påträffades två 
huslämningar samt en stensatt gårdsplan från sam
ma tid. Kulturlagren tycks genomgående vara tämli
gen fyndfattiga och några såpr av högmedeltida be
byggelse kunde inte konstateras. Området tycks så
ledes tagits i anspråk för bebyggelse först under sen 
medeltid. Knadderlagren och husens placering ty
der på att nuvarande Flockergatan under medeltid 
haft en något mer västlig orientering. En möjlig 
torgbildning kan ha legat i kvarterets norra del.

Fynd: keramik, järnkniv, hästsko, remsölja, ben
nål, djurben.

Datering: senmedeltid, nyare tid.

Trelleborg, kv Kvadraten 13, m fl
Bengt Jacobsson

Huvudundersökningen utfördes med anledning av 
planerad nybyggnation. Exploateringsområdet var 
beläget omedelbart innanför den medeltida stadens 
norra gräns.

Vid undersökningen framkom att tomtgränser 
och en äldsta nord-sydlig gata (belägen delvis på 
nuvarande tomtmark och delvis under nuvarande 
Flockergatan) anlagts under en tidig del av senme
deltid.

Sammanlagt sex olika gatunivåer kunde konstate
ras vilka spänner över tidsrymd från tidig senmedel
tid fram t o m 1700-talet. En reglering till nuvaran
de tomtgränser har sannolikt skett först under 
1800-talet.

Sex olika verksamhetsfaser kunde konstateras:
Fast I: Under denna fas permanentas den äldsta 
nord-sydliga gatan, bestående av ett bitvis tjockt 
knadderlager. Samtidigt fastställes tomtgränserna 
med hjälp av grävda diken. Prel datering: sent 
1300-tal/tidigt 1400-tal.
Fas II: En ny gatubeläggning bestående av knadder, 
påförs över den äldre gatan. Samtidigt permanentas 
ytorna inom nästan hela undersökningsområdet 
med ett bitvis tunt knadderlager. Ett nord-sydligt 
orienterat hus med ugn och härd kan tillföras denna 
fas.
Prel datering: 1400-talets första hälft.
Fas III: Ytterligare en gatubeläggning påförs. Den
na utgörs av väl lagd kullersten. Ett nord-sydligt 
orienterat hus med rumsindelning, ugn och härd till
hör denna fas.
Datering: sent 1400-tal/1500-tal.
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Flintdolk och lerkärl från fornlämning 22 och 23 i Uppåkra socken.
Teckning Monica Centervall.
Flint dagger and clay pot.
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Fas TV —VI: Under denna tid påförs tre olika knad- 
derlager som vägförbättring i områdets norra del. 
Samtidigt etableras här en öst-västlig väg.
Datering: 1600/1700-tal.

Fynd: mynt, bronssked, järnsporre, järnkniv, häst
skor, stengods, yngre rödgods (flera fat av 
1600/1700-tals karaktär har gått att foga samman), 
glas, kritpipeskaft, djurben.

Datering: sent 1300-tal — 1700-tal.

Trelleborg, kv Oden 13
Bengt Jacobsson

Undersökningen utfördes på grund av planerad ny
byggnation. Området är beläget inom Trelleborgs 
medeltida stadsgräns, i direkt anslutning till den me
deltida stranden. Inom byggnadsytan förekom tre 
moderna källare.

Två elva meter långa provschakt grävdes i nord- 
sydlig riktning. Härvid registrerades en flerskiktad 
lagerföljd huvudsakligen innehållande fyllnadslager 
som påförts det gamla strandområdet. Förekomsten 
av vattenavsatta lager bekräftar områdets strandnä
ra läge under medeltid. En mer omfattande utfyll
nad av området tycks inte ha påbörjats förrän under 
tiden närmast efter medeltid. Detta styrks av ett 
mycket likformigt keramikmaterial som förekom
mer ända ner i de vattenavsatta lagren.

Några mycket fragmentariska rester efter en sten
läggning kunde iakttagas i området närmast 
Hamngatan. Stenläggningen låg endast ca 0,5 meter 
under nuvarande markyta och skall sannolikt date
ras till 1600—1700-tal. Inga andra konstruktioner 
påträffades.

Steril nivå låg ±0 m ö h. Nuvarande markyta på 
+ 1,9 m ö h.

Fynd: yngre rödgods, kakel.
Datering: 1500-tal—1700-tal.

Uppåkra sn, fornl 22
Robert B Nagmér

Undersökningen föranleddes av Sydvattenprojektet 
Källby-Önsvala. (Se även Lund). Fornlämning 22 
(P 8) i Uppåkra sn är belägen ca 800 meter sydost 
°m Uppåkra kyrka på krönet av en höj drygg. Den 
avschaktade ytan var 780 m2 och i dess södra hälft 
Påträffades boplatslämningar och gravar. Boplats
lämningarna utgjordes av härdar, gropar och stolp
hål. Boplatsen kan med hjälp av fyndmaterialet da
teras till bronsålder.

En av gravarna utgjordes av en 4x1,20 x 0,90 me
ter stor stenfylld nedgravning. På anläggningens

botten påträffades en flintdolk med rombiskt skaft, 
som daterar graven till mitten av senneolitikum. 
Det fanns inga spår efter kista eller skelett.

Dessutom påträffades två brandgravar med fynd 
av fibulor och keramik, vilka daterar dessa gravar 
till yngre romersk järnålder.

Inom området fanns även rester av två urnegravar 
båda från romersk järnålder.

Fynd: fibulor, flintdolk, keramik, ben, kol.

Datering: senneolitikum, yngre bronsålder, yngre 
romersk järnålder.

Uppåkra sn, fornl 23
Robert B Nagmér

Undersökningen föranleddes av Sydvattenprojektet 
Källby-Önsvala. (Se även Lund). Fornlämning 23 
(P 9) i Uppåkra sn är belägen ett 100-tal meter söder 
om fornlämning 22. Den avschaktade ytan var 500 
m2. Efter avbaningen påträffades ett 50-tal anlägg
ningar, vilka utgjordes av härdar, gropar och stolp- 
hål från bronsålder. Dessutom påträffades en ske- 
lettgrav som var 2,5x0,25 meter stor.

Fyndmaterialet i graven bestod av ett halsband, 
en kniv och ett lerkärl, vilka daterar graven till yng
re romersk järnålder. I graven påträffades inga spår 
efter kista eller skelett. Cirka tre meter norr om 
skelettgraven påträffades rester av en urnegrav från 
yngre romersk järnålder.

Fynd: keramik, kniv, halsband.

Datering: bronsålder, yngre romersk järnålder.

Uppåkra sn, fornl 24
Robert B Nagmér

Undersökningen föranleddes av Sydvattenprojektet 
Källby-Önsvala. (Se även Lund). Fornlämning 24 
(P 10) i Uppåkra sn är belägen ca 250 meter söder 
om fornlämning 22. Den avschaktade ytan var ca 
360 m2. Här påträffades 22 anläggningar. Av dessa 
var 14 st recenta stolphål och resten bestod av här
dar, gropar och stolphål. Boplatsen kan dateras till 
bronsåldern.

Fynd: keramik, kol.

Datering: bronsålder.

Uppåkra sn, Hjärup 21:38, fornl 26
Leifh Stenholm

Undersökningen föranleddes av planerad villabe
byggelse. Exploateringsområdet ligger på en svagt
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markerad höj dry dd som utgör centrala delen av 
Hjärups gamla by. Enligt uppgift har den s k Upp- 
åkrastenen - en runsten från lOOO-talet — ur
sprungligen stått i närheten av undersökningsområ
det. I det skriftliga källmaterialet omnämns byn re
dan år 1145.

I samband med matjordsavbaning uppmärksam
made en privatperson att bränd lera, kol och kera
mik förekom inom arbetsområdet. Efter anmälan 
besiktigades området varvid det konstaterades att 
det innehöll kulturlager med bebyggelselämningar. 
Den nu avslutade huvudundersökningen, etapp II, 
föregicks av en mindre förundersökning.

Utifrån keramikmaterialet kan de upp till 1,5 me
ter mäktiga kulturlagren grovindelas i fyra bebyg
gelsefaser.

Fas I: På steril botten, som utgjordes av moränlera 
och grus, fanns ett ca 20 centimeter tjockt lager med 
brunjord. Detta lager, till vilket enstaka gropar med 
förhistorisk keramik, en del flintavslag och möjligen 
även ett par härdar kunde knytas, tolkas som en 
växthorisont med sporadiska boplatslämningar.
Fas II: Ovanpå detta konstaterades ett mörkare kul
turlager som avsatts under 1000—1100-talen. Till 
detta bebyggelseskede kunde sex till åtta stolpburna 
långhus knytas.
Fas III: Från 1200-, 1300- och 1400-talen påträffades 
resterna efter två rejäla syllstensbyggnader. Både 
hade tydliga spår efter ugnar och eldstäder.
Fas IV: De översta skikten som representerar 
1500-tal och senare tid var spolierade av moderna 
jordbruksredskap.

Totalt registrerades cirka 1000 anläggningar. Mer
parten av dess utgjordes av stolphål och mindre gro
par vilka kunde knytas till den äldsta egentliga be
byggelsefasen.

Fynd: keramik (yngre o äldre rödgods, stengods, 
äldre svartgods), mindre ben- och järnföremål, fem 
mynt samt stora mängder djurben.

Datering: vikingatid, medeltid, nyare tid.

Uppåkra sn, Stora Uppåkra 2
Lasse Wallin

Undersökningen föranleddes av husbyggnation. Ex
ploateringsområdet ligger inom den s k Uppåkra- 
boplatsen vid Uppåkra kyrka, en järnåldersboplats 
med ovanligt kraftiga kulturlager (inemot 3 m) och 
mycket höga fosfatvärden. Även gravar har påträf
fats i området. Undergrunden består av moränlera.

Den nu undersökta ytan är belägen i närheten av 
fornlämningsområdets östkant. På platsen hade ti
digare en kringbyggd gård varit belägen. Denna

revs för ca 50 år sedan och ett nytt bostadshus upp
fördes på det gamla bostadshusets plats.

Med maskin grävdes två schakt på den blivande 
byggnadsytan. Jordlagren visade sig vara helt ge- 
nomgrävda vid de äldre byggnationerna och tegel- 
flis, stenkol, murbruk etc förekom rikligt ända ner i 
undergrunden.

Fynd: - 

Datering: -

Välluvs sn, m fl, Långeberga 3:3, m fl 
Lasse Wallin

Undersökningarna utfördes med anledning av gas
ledningsdragning. Ledningen passerade genom eller 
i närheten av registrerade fornlämningar och platser 
lämpliga för bosättning under förhistorisk tid. I 
samtliga fall motsvarade provschaktens bredd och 
läge det blivande ledningsschaktets.

Punkt I, 3C 3 c Hjortshög, x6216,68 y!311, 56 
Välluvs sn, Långeberga 3:3.
Sydsluttning med närhet till äldre bäckflöde. Un
dergrund bestående av moränlera med sandkörtlar. 
Med maskin grävdes tre provschakt med en sam
manlagd längd av 105 meter. Inga spår av äldre 
aktiviteter påträffades.
Punkt 2, 3C 3c Hjortshög, x6215,35 y!311,85 
Välluvs sn, Östra Ramlösa 6:1, FL 35. Östra Ram
lösa bytomt.
Ledningen passerade genom södra utkanten av 
fornlämningen. Med maskin grävdes två schakt med 
en sammanlagd längd av 95 meter. Inga spår av 
äldre aktiviteter påträffades.
Punkt 3, 3C 2c Raus, x6214,05 y!312,23 
Välluvs sn, Välluv 1:1 och 11:1, FL 38. Välluvs by
tomt.
Ledningen passerade genom västra utkanten av 
fornlämningen. Med maskin grävdes ett 300 meter 
långt provschakt. I schaktets södra del fanns en härd 
som inte gav några daterande fynd. I övrigt påträffa
des inga spår av Välluvs by varken i form av kon
struktioner eller fynd.
Punkt 4, 3C 2c Raus, x6213,93 yl312,21 
Välluvs sn, Välluv 1:1. Sydsluttning med närhet till 
äldre våtmark. Med maskin grävdes ett 200 meter 
långt provschakt varvid tre utplöjda härdar påträffa
des. Anläggningarna var fyndtomma.
Punkt 5, 3C 2c Raus, x6214,00 yl311, 85 
Välluvs sn, Välluv 1:1, närhet till FL 3. Hög. 
Ledningen passerade strax norr om högen. Med 
maskin grävdes ett 150 meter långt provschakt, var
vid två fyndtomma härdar på ett inbördes avstånd 
av 25 meter påträffades.
Punkt 6, 3C 2c Raus, x6213,90 y 1311,62
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Bårslöv sn, Helsingborgs kn stg 523 o 530, närhet till 
FL 73. Hög. Ledningen passerade strax väster om 
högen. Med maskin grävdes ett 400 meter långt 
provschakt. Inga fornlämningar påträffades.

Fynd: - 

Datering: -

Ystad, kv Gjuteriet 3
Bengt Jacobsson

Undersökningen genomfördes på grund av planerad 
rivning och nybyggnation inom Ystad Mekaniska 
verkstads område.

Enligt en tidningsnotis i Ystad Posten 02 09 1907 
påträffades sju skelett nedgrävda på Ystad Meka
niska verkstads gård, nära huvudbyggnaden. Ske
letten som saknade huvud skall ha legat tillsam
mans. Ytterligare ett skelett skall ha påträffats för 
många år sedan. Teorier har framförts om att 
Ystads galgbacke kan ha legat här.

Vid provundersökningen grävdes två provschakt 
med hjälp av traktorgrävare på gårdsplanen samt 
ytterligare fem schakt på området norr om verksta
den och Gjuterigatan.

Steril sand låg mellan +4,70 och 5,40 m ö h. 
Ovan steril sand låg 0,2-0,6 meter tjocka matjords- 
och fyllnadslager.

Inga fynd, gravar eller andra anläggningar påträf
fades.

Fynd: - 

Datering: -

Ystad, Långgatan
Lasse Wallin

Undersökningen utfördes med anledning av led
ningsdragning i Långgatan som är belägen inom 
Ystads medeltida stadsområde. Det äldsta torget 
anses ha sträckt sig in över delar av kv Karna, ome
delbart norr om den nu undersökta delen av gatan.

Vid ledningsarbetena grävdes hela gatans bredd 
upp ända ner i steril botten. Gatan var tidigare ge- 
nomgrävd av äldre ledningar. Ställvis var kulturla
ger bevarade endast i ett smalt parti av gatans sydsi
da.

Lagerbilden utgjordes av 0,3—0,4 m mäktiga san
diga avfallslager med ben och läderspill direkt ovan
på bottensanden. Ovanpå dessa lager vidtog vanli
gen påförd sand och därefter moderna fyllnadsla
ger.

I de avsatta lagren kunde inga spår av konstruk
tioner fastställas.

Fynd: stengods. 

Datering: medeltid.

Ystad, Norra Vallgatan, m fl
Lasse Wallin

Undersökningen utfördes med anledning av schakt- 
ning för fjärrvärmeledningar inom Ystads medelti
da stadsområde. De aktuella gatorna var N Vallga
tan, Klostergatan, Blekegatan, Trädgårdsgatan, 
Teatergatan och St Västergatan.

Schaktdjupet var överallt 0,6-0,8 m, djupare 
schakt grävdes endast undantagsvis. Sentida lager 
och äldre omrörda lager dominerade lagerföljden. 
På några ställen konstaterades sandliga kulturlager 
(Teatergatan, Blekegatan). Dessa kunde dock ej 
dateras säkert.

Fynd: —

Datering: medeltid - nyare tid.

Ystad, Stora Västergatan
Lasse Wallin

Undersökningen föranleddes av schaktningar för 
VA-ledningar inom Ystads medeltida stadsområde, 
100-200 m VSV om Mariakyrkan. I västra delen av 
kv Pernilla norr om St Västergatan har tidigare de
lar av ett borgliknande komplex, omgivet av en vall
grav, undersökts.

Vid ledningsarbetena i St Västergatan schaktades 
hela gatans bredd upp. Marklagrena var tidigare 
genomgrävda vid äldre ledningsdragningar. I främst 
den södra schaktväggen var emellertid äldre lager 
ofta bevarade.

I ledningsschaktets västra del påträffades den 
södra utkanten av den vallgrav/kanal som omgivit 
det ovan omtalade borgliknande komplexet. Schak
tet skar vallgravskanten i spetsig vinkel så en exakt 
gräns för denna anläggning är svår att dra.

I schaktets östra del påträffades knadderlager 
som troligen utgjort vägbeläggningar.

Fynd: stengods.

Datering: högmedeltid — senmedeltid.

Östra Grevie sn, fornl 1 och 3
Lasse Wallin

Undersökningen föranleddes av breddning av väg 
585. Arbetena berörde områden som låg i anslut
ning till fornlämning 1 (Vårhög, Jordhög) och forn- 
lämning 3 (boplats sten-, brons-, järnålder). Områ
det är småkuperat och undergrunden består av lera
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förutom ett parti isälvsavlagringar vid fornlämning 
3.

Med maskin avbanades matjorden på totalt 166 
sträckmeter. I anslutning till fornlämning 1 påträffa
des inga fornlämningar medan gropar och stolphål 
fanns vid fornlämning 3. Totalt påträffades sju an
läggningar koncentrerade till en ca 20 m lång 
sträcka. Troligen rör det sig om utkanten av en stör
re boplats, möjligen fornlämning 3 eller en ny bo
plats söder om väg 585.

I en av groparna låg fragment av vad som tolkades 
vara ett s k lerblock vilket indikerar en datering till 
förromersk järnålder, i övriga anläggningar fanns 
några flintavslag.

Fynd: lerblock, flinta.

Datering: förromersk järnålder.

Södermanland

Aspö sn, Bresshammar, fornl 138
Karin Äijä

Med anledning av planerad bostadsbebyggelse har 
en provundersökning utförts inom fastigheten.

Enligt fornminnesinventeringen utgjordes forn- 
lämningen av en rest sten och fyra stensättningar.

Vid provundersökningen framkom ytterligare ett 
drygt 40-tal anläggningar. Gravfältet begränsades 
till en yta på 8 000 m2 i exploateringsområdets väst
ra del. Gravarna utgörs av runda, flacka stensätt
ningar med 2—7 m i diameter och 0,1—0,2 m höjd, 
oftast övertorvade med i ytan synliga stenar.

Fynd: -

Datering: äldre järnålder.

Bettna sn, Bettnaby 31, fornl 234
Sonja Wigren

Förundersökningen har utförts med anledning av ett 
plarterat vägbygge. Inom eller intill området skall 
Bettna by ha legat.

Totalt grävdes 15 schakt inom det planerade väg
området, 2-4 m breda, 7—11 m långa samt 0,3—0,7 
m djupa.

I norra delen av det undersökta området var mar
ken sandig, men övergick mot söder efter hand i 
lera.

I schakten påträffades åtta anläggningar, en sten- 
packning, två härdar, tre sotfläckar samt ett par

osäkra stolphål. Sex av anläggningarna fanns i 
schakten 1 -4, där markunderlaget bestod av sand. 
Det är även den högst belägna delen inom det un
dersökta området. Två anläggningar fanns i schakt 
7, ca 50 m längre söderut och där marken bestod av 
lera under matjorden.

Fynd (tillvaratagna av markägaren) från stenål
der till medeltid och senare, tyder på att fler anlägg
ningar bör finnas.

Fynd: glas, järnfragment, tegel, bränd lera. 

Datering: stenålder—medeltid.

Bettna sn, Åkerö 1:1, fornl 278
Anders Hedman

Inför utvidgad grustäkt undersöktes och borttogs en 
8,8 m stor och 0,4 m hög, rund stensättning med 
kantkedja och plundringsgrop. I den en- till tvåskik- 
tade stenpackningen påträffades en smal rakkniv av 
brons, vilken troligtvis kan dateras till period II—III 
(bronsålder). Några spår av själva gravgropen kun
de ej iakttas.

Fynd: rakkniv av brons.

Datering: bronsålder, period II—III.

Botkyrka sn, Alby 15:16 (Häggsta), fornl 352
Eva Olsson

Med anledning av planerad utvidgning av en kyrko
gård undersöktes delar av en tidigare känd stenål- 
dersboplats. Tidigare undersökningar åren 1983 och 
1984, har berört delar av fyndförande lager från 
senmesolitikum/tidigneolitikum.

Årets undersökning omfattade en svag västslutt- 
ning belägen ca 30-38 m ö h. Inom denna framkom 
i olika delar och på olika nivåer flera avgränsade, 
svagt mörkfärgade kulturlager, vilka sträckte sig 
som smala stråk parallellt med den forntida havs
stranden. Fyndens mängd och typer skiljer sig mel
lan lagren, liksom antalet anläggningar (härdar och 
gropar). En viss horisontalstratigrafi och tidsskill
nad finns mellan de ytor, som är belägna högst upp i 
sluttningen och de på lägre nivåer. Lagren har preli
minärt tolkats som lämningar efter en serie oliktidi
ga, strandbundna besök.

Fynd: keramik, hela och fragmentariska yxor (grön
sten, flinta), malsten, slagen kvarts, obrända och 
brända ben.

Datering: tidig- och mellanneolitikum.
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Botkyrka sn, Eriksberg, fornl 320
Bengt Elfstrand, Kjell Johansson

I fornlämningsregistret finns en skärvstenshög re
gistrerad, belägen på en något stenig platå i en syd- 
sluttande dalsänka av sandiga jordar. En naturlig 
terrass förekommer i närheten av högen. Av dess 
skäl kunde det antas, att en boplats var belägen i 
området, varför en fosfatkartering utfördes. Sam
manlagt upptogs 183 prover i ett rutnät, utlagt över 
hela dalen. Proverna varierar mellan 71 och 6 P°.

Endast 11% av proverna överskred 30 P°. De fles
ta av de något högre värdena låg i anslutning till 
berg eller nära en sentida tomtbebyggelse i söder. 
Värdena är för låga för att indikera en boplats.

Fynd: —

Datering: bronsålder — äldre järnålder.

Botkyrka sn, Hågelby, Tumba 7:2, fornl 108
Bengt Elfstrand

Undersökningen utfördes på grund av att en ny 
vägplan upprättats för Eriksbergs industriområde.

Sammanlagt delundersöktes 3 500 m2 av en stor 
boplats, vilken ligger kvar både söder och norr om 
den exploaterade ytan. Markunderlaget bestod av 
moiga jordar, varav mer än halva ytan låg under 
åker med delvis sönderplöjda anläggningar. Under
sökningsområdet innehöll fem skärvstenshögar. 
Partierna mellan skärvstenshögarna täcktes av ett 
0,1 m tjockt kulturlager, i vars botten de övriga 
anläggningarna låg. Dessa bestod av ett starkt ska
dat långhus med nio stolphål bevarade. I övrigt 
fanns 20 stolphål, 9 avfallsgropar, 6 skärvstensföre- 
komster, 37 härdar, 37 sotfläckar och sotgropar 
samt 34 mörkfärgningar.

Anläggningarna låg delvis i skönjbara koncentra
tioner inom undersökningsytan. Två skålgropar på 
en bergsklack täcktes av en skärvstenshög. Sju 
stolphål efter en sentida gärdesgård, liksom ett od- 
lingsröse från sen tid dokumenterades.

Fynd: spännenål, ring, bleck (varav ett ornerat) och 
kedja av brons, rabbig, fingerstruken, strimmig, 
svartpolerad, slammad keramik, lerklining, bränd 
lera, lerslagg, malstenslöpare, knackstenar, brynen, 
flintavslag, enstaka obrända och brända ben.

Datering: yngre bronsålder — romersk järnålder, 
nyare tid.

Botkyrka sn, Lindhov (STG 5214), fornl 44, 46, 47
Kjell Johansson

Med anledning av planerad bebyggelse utfördes en 
fosfatkartering (etapp 1) inom delar av Lindhovs

gård. Förhöjda fosfatvärden återfanns bl a i närhe
ten av två skärvstenshögar samt invid en del gravar.

De förhöjda fosfatvärdena tillsammans med 
ovannämnda registrerade fornlämningar, skärvsten, 
lösfynd etc visar att det kan finnas rester efter tre 
förhistoriska boplatser samt en eventuell bytomt.

Fynd: keramik, m m.

Datering: bronsålder - medeltid.

Botkyrka sn, Lindhov (STG 5214), fornl 281—283
Kjell Johansson

En fortsatt fosfatkartering (etapp 2) utfördes inom 
delar av Lindhovs gård, föranledd av planerad be
byggelse (campingplats).

De högsta fosfatvärdena fanns i anslutning till den 
registrerade boplatsen och skärvstenshögen. Dess
utom indikerade punktvisa högre fosfatvärden — el
ler en viss förhöjning av dem, att det kan finnas 
ytterligare boplatsområden och då i kombination 
med skärvsten och lösfynd.

Sammanfattningsvis finns det i åkern, vilken lig
ger nordväst om E4:an, sex områden med förhisto
riska boplatsindikationer. Något område kan even
tuellt vara rest efter en fossil odlingsyta.

Fynd: —

Datering: bronsålder - järnålder.

Bärbo sn, Tista 2:14, fornl 10
Lars Sjösvärd

I samband med schaktning för VA på fastigheten 
Tista 2:14, ”Hörnstugan”, utfördes en schaktnings- 
övervakning. Norr om fastigheten ligger ett mindre 
gravfält från yngre järnåldern. Mellan fastigheten 
och gravfältet går väg 223.

Schaktningen berörde tomtens norra hälft. Inga 
lämningar efter förhistoriska aktiviteter iakttogs - i 
schakten framkom endast fyllnadsmassor och mat
jord på sandig morän.

Fynd: - 

Datering: —

Fors sn (Eskilstuna), kv Generalen 5 (Svallinge 
backe), invid fornl 116
Sonja Wigren

I samband med uppförandet av ett hus har en förun
dersökning utförts. Närheten till gravfält 116 samt 
inom fastigheten, som osäkra fornlämningar, regist
rerade förhöjningar motiverade undersökningen.
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Den enligt fornlämningsregistret högliknande bild
ningen var svår att urskilja i terrängen. I och i an
slutning till lämningen grävdes 43 löpmeter schakt. 
Högen visade sig bestå av en recent sophög.

Ingenting av antikvariskt värde framkom. Mar
ken bestod i övrigt endast av lera.

Fynd: - 

Datering: -

Frustuna sn, Österkärv 31, fornl 30
Sonja Wigren

I och intill fornlämningen, registrerad som en hög
liknande bildning, gjordes en förundersökning på 
grund av planerad husbyggnation. Totalt grävdes 43 
löpmeter schakt, men marken bestod endast av lera. 
Ingenting av antikvaristiskt värde framkom.

Fynd: - 

Datering: —

Gillberga sn, Skricksta 1:29, fornl 7
Sonja Wigren

Förundersökningen föranleddes av schaktning för 
en tank, brunn samt ledningsdragning i kanten av 
ett gravfält.

I direkt anslutning till gravfältet grävdes ett 1—4 
m brett, 25 m långt och upp till 2 m djupt schakt. 
Under svart mylla, vilken innehöll en stor mängd 
recenta sopor, fanns endast steril mark. På ett av de 
två områden där schaktet vidgades, gick berget i 
dagen.

Fynd: —

Datering: —

Grödinge sn, Svalsta, Kyrktorp, fornl 448
Agneta Åkerlund, Eva Olsson, Per Gustafsson

Statens järnvägar planerar ett nytt dubbelspår mel
lan Flemmingsberg och Järna. Vid Kyrktorp i Grö
dinge socken berör sträckningen en fornlämningslo- 
kal med lämningar från stenålder och järnålder. 
Fornlämningen prov- och delundersöktes under år 
1986.

Årets arbetsinsats omfattade undersökning av en 
brant sydostsluttning i sydöstra delen av fornläm- 
ningsområdet samt delundersökningar av en intillig
gande fornborg och ett kärr.

I sluttningen, på nivåer mellan 25 och 32 m ö h 
framkom härdar, härdgropar och förråds/avfallsgro- 
par samt sotlinser, liksom fynd. Fynden och gropar

na tillhörde en mellanneolitisk boplats. Två prelimi
nära C14-värden från härdar har dock givit date
ringar till äldsta järnålder, vilket komplicerar tolk
ningen av fornlämningsområdet.

Vid fornborgen upptogs två provschakt, ett ge
nom borgmuren och ett över en plan yta inom borg
området. Träkol och skörbränd sten för C14 respek
tive TL-analyser tillvaratogs i murkonstruktionen.

Vid undersökningen i kärret utfördes provtagning 
och dokumentation av en 2—3 m djup lagerföljd. 
Avsikten var att studera spår av förhistoriska bo
platsaktiviteter samt att i samarbete med kvartär
geologiska institutionen klarlägga våtmarkens geo
logiska historia.

Vid undersökningen påträffades trä med bearbet- 
ningsspår samt tunna linser, vilka innehöll fynd som 
keramik, brända och obrända ben.

Fynd: gropkeramik, slagen kvarts och grönsten, 
yxor, mejslar, flintföremål, slipstenar, maisten och 
löpare, obrända och brända ben.

Datering: (mesolitisk), mellanneolitisk tid, järnål
der.

Grödinge sn, Malmbro 1:1, ”Smällan”, fornl 477
Eva Olsson, Per Gustafsson

Med anledning av ett planerat järnvägsspår mellan 
Flemmingsberg och Järna kompletterades under
sökningen av en stenåldersboplats, vilken inletts år 
1986. Årets undersökningsyta omfattande en sand
sluttning, ca 35 m ö h, som låg i anslutning till en 
känd gropkeramisk boplats. Inom ytan påträffades 
ett svagt färgat kulturlager, flera nedgrävda fyndfö
rande gropar samt en halvcirkelformad stenkon
struktion.

Fynd: keramik, slagen flinta, kvarts, brända ben. 

Datering: tidig- och mellanneolitisk tid.

Grödinge sn, Tyttinge 1:1, fornl 375
Bengt Elfstrand

Gravfältet som ligger på nederdelen av en östslut- 
tande moränslänt, nära nuvarande åker hade ska
dats av skogsplöjning och behövde restaureras.

Enligt fornlämningsregistret utgörs gravfältet av 
åtta runda, fyllda stensättningar varav två höglik
nande. Fornlämningen är skadad av ett djupgrävt 
dike, jordvallar, gammal körväg och skogsplöjning. 
Vid restaureringsarbetet fylldes plogfårorna igen. 
Endast sex gravar kunde återfinnas på grund av ris
högar, slyvegetation och andra ingrepp. I en plog
fåra, i ytan på en av stensättningarna påträffades
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krukskärvor, vilka verkade vara av äldre järnålders- 
karaktär.

Fynd: krukskärvor.

Datering: järnålder.

Helgona sn, Kristineholm 21, invid fornl 32
Sonja Wigren

Med anledning av ombyggnaden av väg 53 har en 
telekabel flyttats. Schaktningen för denna har delvis 
skett invid fornlämning 32, ett gravfält, samt inom 
ett område där bytomten Riddartuna kan ha legat. 
Den antikvaristiska kontrollen har därför samtidigt 
utgjort en form av provundersökning inför den 
kommande matjordsavbaningen. Totalt grävdes ca 
390 löpmeter schakt, 0,4 m brett och 0,75 m djupt. 
En härd påträffades, vilken innehöll rikligt med kol 
samt bränd lera, obrända djurben och tänder. På 
grund av schaktets ringa bredd kan förekomsten av 
ytterligare anläggningar inte uteslutas.

Fynd: bränd lera, obrända djurben och tänder, kol. 
Datering: -

Helgona sn, Kristineholm 21, invid fornl 32
Sonja Wigren

Förundersökningen utfördes av tre orsaker: vid en 
tidigare provundersökning påträffades en härd i om
rådet (januari 1987), närheten till fornlämning 32, 
ett gravfält samt ovissheten om var Riddartuna 
gamla bytomt varit belägen.

Vid förundersökningen avschaktades tre ytor, 
21x45 m, 23x46 m respektive 4x19 m stora. Ingen
ting av antikvariskt värde påträffades.

Vid ett senare tillfälle undersöktes resterna av en 
härd, framkommen i anslutning till de undersökta 
Ytorna. Den var drygt 1 m stor och endast botten 
återstod.

Fynd: - 
Datering: —

Helgona sn, Kristineholm 2‘
Sonja Wigren

I samband med ombyggnaden av väg 53 har delar av 
den äldre vägsträckningen schaktats bort. I syfte att 
försöka finna den äldsta vägsträckningen, vilken, 
mom detta område, bör ha korsat de nuvarande 
vägarna har schaktningen kontrollerats. Profil har 
ntats på två ställen, men det är osäkert om den 
äldsta vägen verkligen har kunnat identifierats.

Fynd: - 

Datering: —

Helgona sn, Skresta, fornl 36
Sonja Wigren

Med anledning av dikning i västra delen av fornläm
ning 36, ett gravfält, har en antikvarisk kontroll ut
förts. Syftet var att försöka undvika att några an
läggningar berördes. Ingenting av arkeologiskt in
tresse framkom.

Vid ett tidigare tillfälle undersöktes en härd, 
framkommen i diket på vägens motsatta sida.

Fynd: - 

Datering: -

Huddinge och Österhaninge snr, Lissma, V Rudan, 
Jordbro
Bengt Elfstrand, Eva Olsson, Karin Äijä

Då vägverket planerar en ny sträckning av väg 259 
utfördes en inventering av sträckan Lissma—Jord
bro.

I dalgången vid Eliseberg ligger på en liten bergs
höjd en rund stensamling, ca 4 m i diameter, av glest 
lagda, 0,6—0,8 m stora stenar.

I samma dalgång, på en annan höjd, förekommer 
en sentida husgrund, med synlig stenrad utmed en 
långsida.

I ett bergpass mellan Lissma och Jordbro syns en 
rund stensättningsliknande lämning på en utskju
tande västligt exponerad bergtunga. Anläggningen 
består av 0,4-1 m stora stenar och block i en gropig 
packning, som är 15 m i diameter. Den alternativa 
vägsträckningen, som går förbi en stenåldersbo- 
plats, nr 72 i Österhaninge socken, måste stakas ut 
innan en säker fältbedömning kan göras.

Fynd: - 

Datering: -

Hölö sn, Broby 4:1 (Överhölö kyrkoruin), fornl 115
Bengt Elfstrand

Anledningen till undersökningen var ett projekt, 
bedrivet av Hölö hembygdsförening.

Överhölö kyrka användes som gudstjänstlokal 
under medeltiden och till omkring 1500-talets mitt 
då Hölö blev storsocken. Därefter stod kyrkan öde, 
men påstås ha brukats för profana ändamål. Enligt 
uppgifter från bygden bodde en skomakare i kyrkan 
under första hälften av 1800-talet.

Vid restaureringen av kyrkoruinen under 1940-ta-
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let dumpades rasmassorna i en slänt utanför kyrkan. 
Det mest fyndförande lagret från kyrkgolvet fanns i 
dumpmassornas yta. Tidigare har det tillvaratagits 
rester av dopfunten och en runsten liksom bl a ett 
stormjärn till fönster, rester efter en smidd takkrona 
av järn, järnbeslag, en fragmentarisk trefotsgryta av 
rödgods m m.

Fynd: vid sållning av dumpmassorna framkom te
gelsplitter, putsbruk och kluven gråsten, rester av 
en 1200-talsdopfunt i gotländsk kalksten, två mynt 
från 1300-talet och två fragment från 1500-talet, en 
pärla (möjligen radbandspärla), fönsterglas, form
tegel, fragment av en runsten av röd sandsten, yngre 
glaserat rödgods, spikar, djur- och människorben 
m m.

Datering: 1100-1200 talen till tidigt 1800-tal.

Kila sn, Ålberga 3\ invid fornl 35
Sonja Wigren

En antikvarisk kontroll har utförts med anledning 
av att Vattenfall bygger en 40-kV-ledning med pla
cering av stolpar bl a intill ett gravfält ,fornlämning 
35, i Kila socken.

Sydväst om gravfältet, intill väg 37, placerades en 
stolpe. Marken bestod här av morän och lera under 
myllan.

Sydsydost om gravfältet grävdes fyra ca 2,5 m 
långa, 0,6 m breda samt ca 2 m djupa gropar för 
stag. Dessutom togs ytterligare två gropar upp för 
stolpar.

Under myllan kom enbart lera och mot botten 
större stenar.

Fynd: - 

Datering: -

Kjula sn, Kjulsta 32, fornl 24
Sonja Wigren

Provundersökning föranledd av husbygge på en 
tomt med ett registrerat gravfält. Närmare gravfäl
tet än det nu aktuella huset, har tidigare funnits 
bebyggelse sedan 1700-talet.

Vid provundersökning togs sammanlagt upp sju 
schakt och provgropar, totalt ca 45 löpmeter.

Det kunde konstateras, att gravfältet ursprungli
gen sträckt sig längre mot söder och här låg även en 
oskadad stensättning (ej registrerad). Den södra, nu 
upptäckta delen av gravfältet tycktes vara förstörd. 
Sot och brända ben påträffades på skilda ställen och 
blandat med 1700-tals- och senare material. Sanno
likt finns inga intakta gravgömmor kvar.

Kjula sn, Kjulsta 32, fornl 24
Sonja Wigren, Kjell Johansson

Undersökningen föregicks av en förundersökning 
(se ovan).

Den nu aktuella undersökningen berörde en tidi
gare oregistrerad stensättning. Under mylla låg en 
stenpackning, vilken täckte ett brandlager med bl a 
två lerkärl. Det största lerkärlet täcktes av en lock
sten, närmast i form av ”tillplattat gravklot”. Direkt 
under stenen låg en liten obränd fågel.

Vid nästa undersökningstillfälle kontrollerades 
schaktningen för det planerade huset, garage samt 
tillfart. Huset kommer att uppföras mellan det 
registrerade gravfältet och den undersökta stensätt- 
ningen. I detta område påträffades inget ytterligare 
av antikvariskt intresse.

Fynd: nitar, järnfragment, två lerkärl, hartstät- 
ningsbitar, brända ben.

Datering: yngre järnålder.

Lids sn, Ånsta 2:1, fornl 70
Sonja Wigren

En provundersökning företogs på grand av planerat 
husbygge intill fornlämning 70. Denna består, enligt 
inventeringsuppgifter från 1985, av tre stensättning- 
ar, men enligt äldre kartmaterial fanns ursprungli
gen ett gravfält på platsen. Området utgör, såväl 
terräng- som nivåmässigt, ett ypperligt boplatsläge.

Två ca 1,5 m breda och 17 m långa schakt togs 
upp i nordnordvästlig-sydsydostlig riktning. Under 
matjorden fanns endast mo. Två smärre ytliga sot
fläckar bedömdes som recenta.

Även den intilliggande åkern synades delvis, men 
utan resultat.

Fynd: - 

Datering: —

Lunda sn, Jäder 28
Sonja Wigren

Med anledning av att byggandet av den nya anslut- 
ningsvägen, väg 608 vid Jönåker, har påbörjats, ut
fördes en provundersökning. Syftet var att se om 
eventuella boplatsindikationer fanns i området, det
ta med hänsyn till de många gravarna i trakten.

Vid vägens anslutning till befintlig väg grävdes tva 
schakt i åkermark, 2x 14 m och 0,5 m djupt, respek-

Fynd: brända ben.

Datering: järnålder.
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tive 2x23 m och 0,4 m djupt. En del av den intillig
gande vägen togs bort och här grävdes en provgrop. 
I den nya vägens förlängning, på en svag höjdsträck
ning, upptogs ytterligare tre schakt. Avbanade ytor 
kontrollerades. Ingenting av antikvariskt värde 
iakttogs.

Fynd: —

Datering: -

Mariefred, kv Källaren, fornl 21
Lena Beronius, Sonja Wigren

Provundersökningen föranleddes av att Mariefreds 
Intressenter AB planerade att bygga till trähuset 
”Gripsholms värdshus” från 1700-talet. Ett schakt 
togs upp längs med Källargränd, 1,75x22,5 m. 
Schaktet innehöll fyllnadslager (mylla och sandlin
ser) samt i botten ett anläggnings- eller raseringsla
ger bestående av sten, tegel och kalkbruk. Inga 
konstruktioner framkom, endast fläckvis med kol 
och sot i botten på den sterila leran. Enstaka djur
ben och krukskärvor påträffades i fyllningen. I väst
ra delen av schaktet framkom ett lager påförd lera 
under raseringslagret. I detta fanns en bit läder.

Ytterligare två, närmast kvadratiska, schakt togs 
upp inne på gården. I det större, 4x4 m stort, fram
kom en grundmur liggande i öst-västlig riktning. 
Muren bestod av murad gråsten till en bredd av ca 
1,75 m. Stenarna var förhållandevis stora, ett par 
upp till 1,5 m.

Norr om denna mur framkom resterna av ett för
kolnat barklager samt en stock, på en nivå ca 1,3 m 
under gårdsplanen. Ytterligare stockar i två knut
timrade varv syntes i den norra schaktväggen, där 
för övrigt även rester av större stenar i öst-västlig 
riktning eventuellt kunde tolkas som murrester. 
Barklagret kunde möjligen utgöra ett golv, vilket 
avskurits av stengrunden.

Det mindre schaktet, 2,5x3 m stort, togs upp 
längre österut, i syfte att fastställa murens längd. 
Här kunde dock ej grävas i botten, men större ste
nar som låg i schaktets västra del kunde indikera en 
fortsättning eller eventuellt ett hörn. Även i dessa 
två schakt framkom enstaka djurben och ett par 
krukskärvor, glas, tegel samt en bit profilerat tegel. 
Eftersom läget för det senmedeltida kartusianer- 
klostret ej är säkert fastställt, kan det inte uteslutas 
tlen nu framkomna stengrunden tillhör detta.

Eynd: krukskärvor (yngre rödgods), glas, tegel (var- 
av en bit profilerat), djurben.
Datering: —

Mariefred, kv Källaren, fornl 21
Lena Beronius, Gustaf Rudbeck

Provundersökningen avsåg att utvidga den yta som 
tidigare tagits upp på gården till "Gripsholms värds
hus” (se ovan). Syftet var att fastställa den då fram
komna stengrundens läge i förhållande till den be
fintliga 1700-talsbyggnaden, numera värdshuset. 
Ännu ett syfte var, att genom dendroprover få en 
datering på det underliggande träflislagret.

Ytterligare en stengrund togs fram, norr om den 
förra, i öst-västlig riktning. Båda grunderna låg i 
och ovanpå raseringsmassor, vilka var 1,25 m 
tjocka, och låg 0,5 m under gårdsytan. Under rase- 
ringsmassorna fanns ett lager påförd lera, 0,15 m 
tjockt, vilket i sin tur överlagrade den nämnda trä- 
flisnivån.

Träflislagret låg på nivån +2,5 m ö h, ca 1,4 m 
under gårdsytan.

Grunderna tolkades som tillhörande 1700- eller 
1800-talet. Någon koppling till den befintliga 
byggnaden lät sig inte göras, då grunderna var av
grävda av ett avloppsschakt i västra delen, dvs intill 
den befintliga byggnaden.

Ett dendroprov analyserades och visade, att trä
det fällts efter år 1473. Detta antyder att träflislagret 
kan härstamma från Mariefreds äldsta tid.

Fynd: profilerat tegel (ej tillvarataget).

Datering: senmedeltid (?) och 1700-1800-talen.

Nykyrka sn, Ambol l1, Högtorp I4'5, Länninge V, 
Listorp 3\ Rottninge l1, fornl 19, 36, 37. 43, 49
Birgitta Sander

Med anledning av ombyggnad av en kraftledning 
har en antikvarisk kontroll utförts.

I kanten av fornlämningsmarkerat område gräv
des sammanlagt fem stycken stolpgropar, ca lxl m 
stora och intill 1,5 m djupa.

Ingen anläggning berördes och inte i någon av 
groparna påträffades något anmärkningsvärt från 
antikvarisk synpunkt.

Fynd: —

Datering: -

Nyköping, kv Biografen 19, fornl 231
Carolina Andersson, Mats Mogren

En provundersökning har utförts med anledning av 
projekterad nybyggnation på tomten.

Tre provschakt i varierande storlek togs upp med 
avsikt att konstatera eventuell förekomst av senme
deltida eller efterreformatoriska kulturlager. I söd
ra delen av schakt 1 framkom, ca 0,5 m under nuva
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rande marknivå, en kullerstensläggning. Därunder 
kunde ett ca 1 m tjockt kulturlager iakttas, vilket 
dock bitvis var omrört av sentida ras- och fyllnads
massor.

I schakt 2 påträffades grundstenarna till en 
byggnad, vilken av ovanliggande sot samt eldpåver- 
kat trä att döma, hade brunnit. Under grundstenar
na fanns endast ett homogent fyllnadslager.

Det tredje schaktet innehöll huvudsakligen fyll
nadslager. Omedelbart ovanpå den sterila leran 
framkom ett ca 0,2 m tjockt svagt kulturpåverkat 
lerlager. Fyndmaterialet från schakt 1 ger en date
ring till 1600-1700-talen.

Fynd: yngre rödgods, porslin, kritpipor.

Datering: 1600-1700-talen.

Nyköping, kv Biografen 19, fornl 231
Carolina Andersson, Ann-Mari Hällans

Inför planerad byggnation i kv Biografen gjordes en 
provundersökning och en delundersökning. Det för 
exploatering aktuella området (600 m2) var beläget 
strax utanför den medeltida stadskärnan. Tidigare 
provundersökningar (1978 och 1981) har visat, att 
området sannolikt tagits i anspråk först på 1600-ta- 
let. Den äldsta kartan (1665) visar att det inom om
rådet funnits två till tre gatusträckningar, vilka in
gått i det äldre oregelbundna gatusystemet. Där
emot kunde inte kartan ge några uppgifter angåen
de bebyggelsens karaktär och omfattning.

Provundersökningen. Totalt upptogs tre schakt i 
öst-västlig riktning och två schakt i nord-sydlig rikt
ning (längd 20—60 m, bredd 3 m). I anslutning till 
dessa upptogs mindre ytor. Cirka 0,3—0,4 m under 
marknivån påträffades ett 0,3-1 m tjockt kulturla
ger. Kulturlagret var skiktat av mellanliggande på
förda lager och de konstruktionsförande nivåerna 
uppgick till tre—fyra stycken. I den översta nivån 
framkom två mynt med en datering till 1700-talets 
första hälft, medan fyndmaterialet i de undre ni
våerna snarast pekade i riktning mot en datering till 
1600-talets andra hälft. I dessa nivåer påträffades 
delar av träkonstruktioner som hus, avfallsbinge, 
brunn och rustbädd samt stenläggningar och sten- 
fundament. I de lager, vilka låg omedelbart ovan 
den sterila leran, framkom en broläggning samt ris
bäddar.

Delundersökningen. I områdets nordöstra del, ut
med V Storgatan, delundersöktes en ca 400 m2 stor 
yta. Huvuddelen av ytan var störd av sentida grun
der. I områdets södra del fanns dock en träkon
struktion, vilken delvis var störd av en stengrund 
(sannolikt från 1700-talet). Träkonstruktionen be
stod av syllstockar och ett framentariskt trägolv. I

anslutning till anläggningen påträffades bl a ostron
skal och ett 1/6 öre (1671) samt ett guldmynt (Karl 
IX, 6 mark, 1609).

Fynd: mynt, fat, skålar och grytor av yngre rödgods, 
fajans, stengods, glas, kritpipor, ostronskal.

Datering: 1600-1700-talen.

Nyköpingm kv Biografen, fornl 231
Göte Nilsson Schönborg

En schaktningsövervakning föranleddes av led
ningsdragning i V Storgatan invid kv Biografen. 
Ingenting av antikvariskt intresse kunde iakttagas 
eftersom schaktet tidigare upptagits vid lednings
dragning och återfyllts med grus och sand.

Fynd: —

Datering: —

Nyköping, kv Garvaren 15, fornl 231
Boje Persson

Schaktningsövervakningen föranleddes av schakt- 
ning för VA-ledningar. Ett upp till 0,65 m tjockt 
kulturlager dokumenterades.

Fynd: keramik (BII:4), fajans, kritpipskaft. 

Datering: 1600-1700-talen.

Nyköping, Hospitalsgatan, fornl 231
Sonja Wigren

I samband med ledningsdragning tvärs över Hospi
talsgatan har en antikvarisk kontroll utförts. I 
schaktet, vilket var 0,7 m djupt, fanns huvudsakli
gen fyllning med bl a sprängsten. Dock iakttogs i 
schaktkanterna ett ca 1,2 m brett stråk med kultur
lager, som mest 0,1 m tjockt. Även i schaktets östra 
kant, in mot trottoaren, fanns spår av kulturlager.

Kontrollen kommer att avslutas i samband med 
att även trottoaren grävs upp.

Fynd: järnslagg, glas, tegel, kalkbruk, ett obränt 
ben (ej tillvaratagna).

Datering: —

Nyköping, kv Klädeshandlaren 7 och 8, fornl 231
Kjell Nordeman

Anledningen till schaktningsövervakningen inom kv 
Klädeshandlaren var nerläggande av VA-ledningar 
på gårdstomten.
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Vid arbetet grävdes sammanlagt cirka 55 löpme
ter schakt. Schaktdjupet varierade mellan 0,5-2,3 
m. Djupast grävdes i samband med nedsättandet av 
en brunn, i övrigt var schaktet ungefär 0,5 m djupt.

Här påträffades en sentida träkonstruktion be
stående av spontade plankor, vilka ”armerats” med 
järnstänger. Konstruktionen, vars ena sida genom- 
grävdes, kan ha haft samröre med byggnation av 
gathuset (på 1920-talet) eller utgöra en rest av det 
läderhantverk som bedrivits på platsen.

Inga äldre kulturlager påträffades vid övervak
ningen och endast ett fåtal skärvor av s k yngre röd- 
godskeramik tillvaratogs som lösfynd.

Fynd: yngre rödgodskeramik.
Datering: nyare tid, efter 1850(7).

Nyköping, Kv Midgård 2, fornl 231
Leif Zerpe, Sonja Wigren

Med anledning av schaktning för en källaringång 
samt ledningsdragning har en antikvarisk kontroll 
ägt rum.

Kvarteret är beläget utanför den medeltida be
byggelsen strax norr och nordväst om Kapellberget 
respektive Borgarberget.

Undersökningsområdet har haft en yngre bebyg
gelse, vilken berördes av den stora gatu- och tomt
regleringen efter 1665 års brand.

Schaktet för källaringången var ca 2x3 m och 
största grävdjupet ca 2 m. Ner till 0,7 m djup fanns 
fyllning bestående av grus, sten och sand. Ett halv- 
metcrtjockt lager, bestående av ler- och sandblan- 
dad mylla med något inslag av tegelflis och recenta 
fynd, täckte den sterila leran.

Från gården ut mot gatan kontrollerades ca 15 
löpmeter schakt utan att något av antikvariskt värde 
framkom.

Fynd: - 
Datering: —

Nyköping, kv Sörmlandsbanken 1, fornl 231
Sonja Wigren

I samband med ombyggnadsarbeten har en antikva
risk kontroll utförts i kvarteret.

I större delen av ytan schaktades endast ett övre 
skikt. Längs norra delen grävdes något djupare, ca 
d'4 m. Endast tidigare omrörda lager syntes.

Fynd: -

Datering: nyare tid.

Nyköping, kv Sörmlandsbanken 6 (Slottsgatan/V 
Kvarngatan), fornl 231
Lena Beronius

Med anledning av eventuell upprustning av ”Råd
man Nilssons gård” utförde VIAK Nyköping en 
geoteknisk undersökning med hjälp av jordskruv. I 
samband härmed utfördes en antikvarisk kontroll. 
Fyra borrprov togs upp i den östra delen av tomt 6. 
Det kunde därvid konstateras att alla proverna in
nehöll kulturlager av en tjocklek mellan 2,2 och 
2,4 m.

Fynd: yngre rödgodskeramik, slagg.

Datering: medeltid, senmedeltid.

Nyköping, kv Sörmlandsbanken 6, fornl 231
Asa Svedberg

I samband med upprustning av ”Rådman Nilssons 
gård”, i gatukorsningen Slottsgatan/V Kvarngatan, 
utfördes en schaktningsövervakning vid lednings- 
grävningar inne på gården samt vid grundförstärk
ning av gathuset. Gården ligger i kv Sörmlandsban
ken, ett av de få kvarteren i Nyköping med sam
manhängande, bevarade medeltida kulturlager.

Vid förstärningsarbeten av grunden till gathuset 
utmed V Kvarngatan utbyttes ett 6 m långt grund
parti. Ett ca 1,5 m djupt schakt grävdes innanför och 
0,5 m utanför huset. Eventuella kulturlager var spo
lierade.

På gårdsplanen, ca 2 m framför huset, upptogs ett 
22 m långt, vinklat schakt samt ett stickschakt in 
mot huset för VA-omläggning och för nedläggande 
av ledningar. Schaktets djup intill husets nordvästra 
torn var ca 0,5 m och intill V Kvarngatan 2 m. Dess 
bredd var genomgående ca 1,2 m, bredare närmast 
gatan. Glesa kullerstensanläggningar fanns 0,2 res
pektive 0,6 m under gårdsplanen med mellanliggan
de fyllning. Egentligt kulturlager vidtog på ett djup 
av ca 1 m. Utanför husets nordvästra hörn fanns på 
denna nivå ett 5 m långt kompakt tegellager, vilan
de på ett 0,1 m tjockt kollager med trästubb samt 
med fortsättning in mot huskroppen. Utmed hela 
schaktets längd märktes ett relativt homogent 0,4 m 
tjockt kulturlager, med botten ca 1,7 m under mar
ken. Bebyggelselämningar fanns i schaktet endast 
utmed en sträcka av 2 m närmast V Kvarngatan. 
Här noterades, från 1,5 m under gårdsplanen, lig
gande stockar i tre distinkta lager i schaktets botten. 
De två övre av dessa lager var sotiga och innehöll 
mycket träflisstubb, det understa lagret utgjordes av 
ett kompakt gödsellager.

Fynd: —

Datering: tidig (?) — sen medeltid.
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Nyköping, kv Sörmlandsbankcn 10, fornl 231
Jan-Ake Ljung

Med anledning av grundförstärkningsarbeten utför
des en provborrning med hjälp av VIAK AB (Geo
teknik) i kv Sörmlandsbankcn 10. Syftet var att kon
statera eventuella kulturlager, deras sammansätt
ning, mäktighet och nivåer under golv/mark i befint
liga byggnader samt om dessa skulle kommat att 
beröras av arbetsföretaget.

Två borrhål upptogs i en källare varvid kulturla
ger påträffades från 0,3 m under golvet, mellan ca 
+9 och +9,3 m respektive ca +8,5 och +8,94 m.

Övriga borrhål visade bevarade kulturlager ca 1,5 
m under markytan mellan ca +8,20 och +10,14 m.

Kulturlagren i källaren genomgår och har genom
gått en snabbare nedbrytning än övriga i borrpro
verna konstaterade kulturlager, på grund av dels 
närbelägna utschaktningar, dels tidigare ingrepp i 
lagren.

Fynd: —

Datering: tidig medeltid och senare.

Nyköping, kv Sörmlandsbanken (Slottsgatan 25) 
fornl 231
Jan-Ake Ljung

Med anledning av schaktningsarbeten vid repara
tion av en spillvattenledning i kv Sörmlandsban- 
ken/Slottsgatan 25 utfördes schaktningsövervak- 
ning.

Endast en mycket begränsad yta hade bevarade 
kulturlager, vars mäktighet dock uppgick till 3 m. 
Vid kontrollen dokumenterades tre-fyra skikt av det 
äldre gatunätet, representerat av kavelbroläggning- 
ar. Det yngre skiktet kunde utifrån fyndmaterialet 
dateras till 1600-talet, de övriga endast stratigrafiskt 
till perioden omkring högmedeltid. De konstatera
de broläggningarna kunde ej identifieras utifrån den 
äldsta kartan från år 1665.

Fynd: stengodsskärva.

Datering: högmedeltid - nyare tid.

Nyköping, kv Vattumannen 20, fornl 231
Lars Sjösvärd

Inför exploatering utfördes en provundersökning 
inom en drygt 20 m2 stor yta inom kv Vattumannen 
20. Området låg mellan två hus mot V Kvarngatan. 
Hela ytan grävdes ner till en nivå 0,2 m under gatu- 
höjd, därefter undersöktes en 2x3 m stor yta ner till 
steril nivå. Under asfalten framkom en starkt ska
dad stenläggning, vilken fynddaterades till

1800— 1900-talen. Därunder framkom omrörda och 
kraftigt störda, påförda kulturlager 0,2 m tjocka, 
med inslag av tegel och 1700-1800-talskeramik. 
Den sterila nivån låg 0,4 m under gatan och bestod 
av silt eller mjäla.

Inga ytterligare arkeologiska undersökningar be
dömdes som nödvändiga inom exploateringsområ
det, vilket också bekräftas av äldre undersökningar i 
V Kvarngatan.

Fynd: 1700—1800-talskeramik.

Datering: nyare tid.

Nyköping, kv Väktaren 12 (St Annegatan), fornl 231
Sonja Wigren

Med anledning av schaktning för fjärrvärme utför
des antikvarisk kontroll.

Schaktbredden varierade mellan 1,35 m och 1,8 
m. Djupet var 1,2-1,8 m. Endast ett recent fyll- 
ningslager, 0,6—0,7 m tjockt, framkom. Inga spår 
av kulturlager iakttogs.

Fynd: —

Datering: —

Nyköping, V Kvarngatan 19, fornl 231
Kjell Nordeman

Anledningen till schaktningsövervakningen var ner
läggandet av VA-ledningar vid V Kvarngatan 19.

Ett ca 2 m brett och 9 m långt schakt grävdes i 
vinkel mot gatan och i anslutning till trottoaren. 
Schaktet, vilket blev ca 2,2 m djupt, innehöll kultur
lager endast utefter schaktväggarna. Orsaken till 
detta var att här hade schaktats tidigare. Kulturlag
ret var ca 0,4—0,8 m tjockt och innehöll en bebyg
gelsenivå, synlig som en sammanpressad trähori- 
sont. Vid arbetet nåddes den sterila leran.

Fynd: yngre rödgodskeramik, kritpipsfragment.

Datering: nyare tid, före 1850 (1600-talet som 
äldst?).

Nyköping, V Kvarngatan 29, fornl 231
Leif Zerpe

Schaktningsövervakningen utfördes i samband med 
arbeten för anslutning av vatten och avlopp med 
serviser från ”Rådman Nilssons gård” till det befint
liga ledningsnätet i V Kvarngatan.

Schaktningen berörde såväl ostörda kulturlager 
som tidigare urschaktade lager. Träkonstruktioner 
framkom i tre olika nivåer och utgjordes i huvudsak
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av gatuläggningar. Träet låg riktat i öst-väst och 
norr-söder, dvs diagonalt i förhållande till V 
Kvarngatan. Det överensstämde väl med ett påträf
fat medeltida gatunät i det angränsande kv Stall
backen. Det föreföll som om gatuläggningarna sam
manföll och att de nu aktuella gatorna således ut
gjorde en fortsättning åt norr på de tidigare kända 
sträckningarna.

Kulturlagren bestod i huvudsak av träflis, bark, 
kvistar och gödsel i olika proportioner. Träflisen 
och barken var mest förekommande i de övre lag
ren. Schaktet grävdes inte till steril botten, men 
provtagning med sond visade att kulturlager fanns i 
ytterligare minst 0,6 m. Lagerinnehållet var här 
gödsel med något träflis.

Fynd: krukskärva (Cll-gods), barkflöte, kvadratisk 
benskiva.

Datering: 1200—1300-talen.

Sorunda sn, Marsia, invid fornl 559
Eva Olsson

Inför planerad exploatering utfördes en mindre 
provundersökning intill en fyndplats för flintföre
mål. En tidigare fosfatkartering hade delvis givit 
förhöjda värden och i anslutning till dem grävdes tre 
provschakt med grävmaskin. Inga fynd eller anlägg
ningar av förhistorisk karaktär framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Spel viks sn, Grinda I1, fornl 40
Anders Hedman

I samband med breddning av en brukningsväg ge
nom gravfältet på Grinda gård hade en stensättning 
halverats. Den kvarvarande delen av stensättningen 
var ca 4 m i diameter och 0,2 m hög. Under den 
oregelbundna stenpackningen fanns resterna av ett 
ca 2,5 m vitt och 0,1 m tjockt brandlager, som inne
höll brända ben. keramik och ett par järnföremål.

Fynd: järnföremål, krukskärvor, brända ben. 
Datering: yngre järnålder.

Strängnäs, Gyllenhjelmsgatan och Trädgårdsgatan, 
fornl 31
Anders Hedman, Sonja Wigren

I samband med omläggningen av spillvattennätet i 
Gyllenhjälmsgatan utfördes en antikvarisk kontroll.
I gatans omedelbara närhet har eventuellt Strängnäs

hospitals kyrkogård legat. Några gravar kunde ej 
iakttas, men däremot påträffades i hela schaktets 
längd, dvs på baksidan av tingshuset, ett ca 0,2 m 
tjockt kulturlager. Detta har förmodligen tidigast 
tillkommit under 1600- eller 1700-talet.

Fynd: keramik, ben.

Datering: 1600-1700-talen, nyare tid.

Södertälje m fl snr, fornl 421, 432, 116, 117, 202, 70 
m fl
Bengt Elfstrand, Agneta Åkerlund

Med anledning av att förslag till SJ:s nya bansträck- 
ning genom G rödinge har presenterats, har en ar
kivgenomgång samt fältinventering av en sträcka 
genom Södertälje genomförts.

Av de sammanlagt 18 platser, vilka bedömdes 
som antikvariskt intressanta, är fem tidigare regist
rerade i fornlämningsregistret.

I Grödinge sn berörs fornlämning 432, några sten- 
sättningsliknande lämningar, fornlämning 421, kan
ten på ett järnåldersgravfält samt två möjliga bo
platslägen från äldre järnålder.

I Östertälje sn berörs tre möjliga boplatslägen 
från bronsålder, varav en utgör ytterkanten av en 
känd boplats (nr 116, 117 och 202) samt en trolig 
boplats från äldre stenålder liksom ett troligt vi
kingatida hamnläge, en stensättningsliknande läm
ning samt en jordvall. I Södertälje sn planeras bro
fästen över den medeltida Engelbrektskanalen lik
som över ett möjligt boplatsläge från stenålder.

I Tveta sn löper järnvägen omedelbart norr om en 
registrerad boplats (nr 70), två stensättningsliknan
de lämningar, en stenålders boplats samt en trolig 
järnåldersboplats.

Fynd: —

Datering: äldre stenålder - nyare tid.

Torshälla, kv Gevaldigern 18, fornl 95
Kjell Nordeman

Förundersökningen ingår i ett provundersöknings
program vars målsättning är att återfinna rester av 
”medeltida Eskilstuna och medeltida Torshälla”.

Årets arbete har bestått i provgrävning inom 
kvarteret Gevaldigern nr 18 i Torshälla. Mot bak
grund av 1986 års provundersökningsresultat fanns 
skäl att antaga, att denna tomt hyst en medeltida 
bosättning. Vid det arkeologiska arbetet togs ett ca 
2x3 m stort schakt upp i gräsmattan på tomten. Vid 
undersökningen, påträffades ca 0,7 m under mark
ytan en vällagd stenläggning med en öst-västlig 
orienterad vattenränna. Efter dokumentation bröts 
stenläggningen upp inom schaktens ena hälft, varef-
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ter denna del grävdes till s k steril nivå, men inga 
ytterligare bebyggelsenivåer påträffades.

Fynd: ett mynt, järnföremål, yngre rödgods. 

Datering: 1600-talet och yngre.

Torshälla, kv Kyrkogården, fornl 95
Kjell Nordeman

Med anledning av kyrkans upprustning och kyrko- 
gårdsområdets omdaning har såväl antikvariska 
kontroller som en arkeologisk undersökning ut
förts. Antikvarisk kontroll genomfördes där dagvat
tenledningar och brunnar för dessa nerlades samt 
vid schaktning för uppbyggande av ny kyrkogårds
mur.

Den arkeologiska undersökningen gjordes invid 
kyrkans södra sida där, enligt arkivaliska uppgifter, 
det s k Rademacherska gravkoret varit beläget. Vid 
undersökning framkom ett grundmurshörn, inne
slutande en yta på 3,5x3,5 m. Muren bestod av 
gråsten, invändigt kalkbruksputsad och hade sanno
likt på 1600-talet haft en träöverbyggnad. I byggna
den, vilken sannolikt utgjort ovannämnda gravkor, 
påträffades skelettdelar, ca 5—7 individer, varav åt
minstone två barn. Två skelett, ett i korsets mitt och 
ett i dess södra del, låg in situ, orienterade i öst
västlig riktning med huvudena i väster. Av kistorna 
återstod endast fragment (kisthandtag samt fragm 
trä). Det skelett, som låg i korets mitt var sannolikt 
lämningarna av Reinhold Rademacher. Efter avslu
tad undersökning täcktes gravkoret över med en 
fiberduk samt fyllnadssand. Skelettdelarna har åter- 
begravts.

Inom den övriga kyrkogården påträffades främst 
rester av människoskelett spridda över området. 
Dessa samlades fortlöpande in och återbegravdes.

I samband med schaktningar för den nya kyrko
gårdsmuren, vilka ännu ej avslutats, påträffades res
ter av en äldre kyrkogårdsmur (möjligen från 1700- 
eller 1800-talen). I samband med den nya muren 
tillvaratogs föremål av sentida datum.

Fynd: glas, järnföremål, yngre rödgods.

Datering: 1600-1800-talen.

Trosa, Kv Handlanden 9, fornl 281
Anders Broberg

Med anledning av schaktningsarbeten i samband 
med tillbyggnad av Stadshotellet i Trosa, utfördes 
antikvarisk kontroll av arbetet.

Inga spår av äldre kulturlager eller konstruktio
ner kunde iakttas inom exploateringsområdet.

Fynd: - 

Datering: —

Trosa, kv Handlanden (Källargränd), fornl 281
Lena Beronius

Med anledning av att en vattenledning skulle läggas 
ner i Källargränd grävdes ett 50 m långt och 1,5 m 
brett schakt från V Långgatan och genom Källar
gränd. Schaktet var ca 2 m djupt och grävdes i ett 
redan befintligt vattenledningschakt. Endast fyll- 
nadslager från senare tid framkom ovanpå den steri
la leran.

Fynd: vitt, odekorerat porslin.

Datering: 1800—1900-talen?

Trosa, Smäckbrogatan/Torgbron, fornl 281
Lena Beronius

I sambandet med byte av en befintlig kajskoning (av 
träpålar) utfördes en schaktkontroll. Schaktet gräv
des 1 m djupt och 1 m in från den befintliga kajkan
ten, men endast fyllnadsmassor från senare tid 
framkom.

Fynd: —

Datering: 1930—40-talen?*

T rosa-Vagnhärads sn, Tureholms slott
Kjell Nordeman

Den arkeologiska provundersökningen och 
byggnadsdokumentationen på Tureholms slott ge
nomfördes med anledning av restaurering med pla
nerad början under 1987.

Byggnadsdokumentationen avsåg uppmätning 
och nivåbestämning av borggården samt korrigering 
av den nuvarande uppmätningsplanen (upprättat år 
1914). Härtill kom uppmätningar avseende upp- 
fartsrampen samt en sektion genom den västra fly
geln vid uppfarten.

Provundersökningen har genomförts inom borg
gårdsområdet och dess nordvästra hörn. Här togs 
ett ca 20 m2 stort schakt upp, med avsikt att studera 
tidigare terrassmurar samt att söka spår efter slot
tets föregångare. Under medeltiden antas slottet 
Geddeholm ha legat på nuvarande Tureholms plats.

Vid provundersökningen framkom hörnet av en 
terrassmur, vilken sannolikt kan dateras till 1600-ta- 
let (ev dess senare hälft).

Fynd: yngre rödgodskeramik.

Datering: nyare tid, före 1850.
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Tumbo sn, Tumbo 2:1, invid fornl 48
Sonja Wigren

Med anledning av att en villa skulle uppföras har en 
förundersökning utförts i anslutning till gravfältet 
(fornlämning 48).

En ca 10x12-13 m stor yta (NNV-SSO) schakta
des ner till 0,5-0,6 m djup med grävmaskin. Under 
den planerade gräsmattan följde ett ca 0,2 m tjockt 
matjordslager, vilket dock i nordväst var upp till 
0,45 m tjockt. I schaktets nordöstra hörn framkom, 
0,3 m under ytan, en sotrand, vilken sträckte sig 3 m 
mot söder och ca 1,5 m mot väster, där den avsluta
des med en 0,4 m i diameter stor och 0,2 m djup 
sotgrop. Inga fynd fanns i sambandet med sotet.

Under matjorden följde sand, i vilken två recenta 
sopgropar var nergrävda. Några större stenar, ner
grävda i sanden, kan ha utgjort underlag till ett ut
hus.

Fynd: - 

Datering: —

Tunabergs sn, Ingvallshytta l50

Sonja Wigren

Med anledning av vägbreddning har en väghåll- 
ningssten tagits bort. Ytan runt stenen avtorvades, 
varefter en profil grävdes. En klar nergrävning för 
stenen konstaterades i nordväst, dvs stenens "baksi
da”. På "framsidan”, mot vägen, fanns endast diffu
sa spår av nergrävning.

Drygt en vecka före undersökningen påträffades 
ytterligare en, tidigare okänd, väghållningssten, be
lägen ca 300 m öster om den nu aktuella stenen. 
Den östra stenen bar inskriptionen HULTEBO 
1890. Den förvaras t v inomhus.

Fynd: -

Datering: 1800-talet?

Västerljungs sn, Björke 3‘, fornl 34, 35, 238, 250, 
251, 252
Sonja Wigren

Inför planerad exploatering har provundersökning
ar skett i anslutning till fornlämningarna i området.

Invid fornlämning 252, registrerad som boplats- 
vall, grävdes ca 81 löpmeter schakt. Marken bestod 
av grus/morän. En brandgrop, täckt av en locksten, 
framkom; dessutom enstaka mörk/sotfärgningar 
samt en ca 4x8 m stor stenpackning.

I anslutning till fornlämning 35, två stensättning- 
ar, undersöktes 27 löpmeter. Endast naturlig mo
ränmark iakttogs.

Invid södra delen av fornlämning 34, senast re

gistrerad som tre osäkra stensättningar 
(1987-06-25), grävdes totalt ca 80 m schakt. Härvid 
konstaterades ett tiotal stensättningar och inom om
rådet ryms sannolikt ett 40-tal anläggningar. Norr 
om områdets gräns kan ytterligare anläggningar fin
nas, förutom de tidigare registrerade. Även de rela
tivt stenfria platåerna väster om gravfältet bör upp
märksammas från boplatssynpunkt.

Mellan fornlämning 250, två stensättningar och 
fornlämning 251, en skärvstenshög (belägen utanför 
området), grävdes ca 108 löpmeter. Ett par mörk- 
färgningar samt spridda skörbrända stenar påträffa
des.

Ytterligare en stensättning, fornlämning 238, 
finns inom området. Den är belägen på en mindre 
bergklack. Ingen provundersökning gjordes här.

Fynd: brända ben (brandgrop).

Datering: bronsåler — äldre järnålder?

Västerljungs sn, Björke 3', fornl 34, 35, 238, 250, 
251, 252
Karlis Graufelds, Kjell Johansson

Vid en tidigare utförd förundersökning inom fastig
heten framkom svaga boplatslämningar. Förunder
sökningen kompletterades med en fosfatkartering. 
Inom en 128 000 m2 stor yta togs 327 prover. Detta 
resulterade i att boplatsytan klart kunde avgränsas.

Fynd: —

Datering: bronsålder (?)

Ytterjärna sn, Berga 3:8, fornl 24
Bengt Elfstrand

Gravfältet hade skadats av markberedning för 
skogsplantering och en restaurering av de skadade 
markpartierna ansågs nödvändig.

Gravfältet, vilket består av ca 25 synliga gravar, 
ligger på en höjd strax söder om Aglasjöns strand. 
Markberedningen hade fläkt upp torven i ca 0,6 m 
breda fåror, varav en del av fårorna hade dragits 
tvärs över 11 gravar och lätt skadat en del av pack
ningarna. På fyra ställen upptäcktes rena brända 
ben i plogfårorna. Dessa torde vara flatmarkgravar 
utan överbyggnader. I en benkoncentration kom en 
söl ja av brons och en brakteat av electrum samt ett 
bronstorne till ytterligare en sölja. Strax intill låg en 
tredje bronssölja. I en annan bengömma kom en 
avsatskam. Även enstaka spridda benbitar fram
kom i några plogfåror i gravfältets nordöstra del.

Fynd: söljor, torne, brakteat, avsatskam, brända 
ben.

Datering: bronsålder — folkvandringstid.
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Ytterjärna sn, Brandalsund 1:1, fornl 18 b
Boje Persson

Provundersökningen föranleddes av att Televerket 
skulle uppföra ett nytt kopplingsskåp, två nya tele
fonstolpar och en stagskiva samt syftade till att finna 
anläggningsfria ytor för dessa markingrepp.

Undersökningsområdet låg i östra kanten av grav
fält 18 b, nära diket till väg 525. Sex mindre schakt 
grävdes. I ett av schakten (0,6x0,6 m) framkom 
skärvig sten i nästan svart mylla, omedelbart under 
den 0,1 m tjocka torven. Det lades därför igen och 
ett nytt läge valdes.

De övriga fem schakten var mellan 0,4x0,4 och 
0,8x3 m stora. I dessa framkom inga kulturlager 
eller konstruktioner.

Fynd: —

Datering: järnålder.

Ytterjärna sn, Gerstaberg 1:4, fornl 185
Bengt Elfstrand

Förundersökningen föranleddes av att Statens Järn
vägar planerar en ny överfart till Gerstaberg, över 
järnvägen. Avsikten med förundersökningen var att 
fastställa de registrerade anläggningarnas egentliga 
utseende.

Anläggningarna var registrerade som en höglik- 
nande lämning och en stensättningsliknande läm
ning.

Vid förundersökningen kunde det konstateras, 
att den högliknande lämningen utgjordes av en ca 8 
m i diameter stor och 1,3 m hög kvickrotshög, vilken 
innehöll styv lera. Högen var belägen ca 3 m norr 
om en åker.

Den stensättningsliknande lämningen utgjordes 
av en gravgrupp varav nr 1 består av en kvadratisk 
stensättning med 6,8 m långa sidor, vilken begrän
sar en tät stenpackning av huvudsakligen rundade 
stenar. Stensättningen är ca 0,3 m hög och oriente
rad i nordost-sydväst. Ca 1,7 m väster om nr 1 ligger 
nr 2, en oregelbundet rundad 1,6 m i diameter stor, 
fylld stensättning av rundade stenar. Strax söder om 
nr 1 ligger nr 3, en rundat rektangulär stensättning, 
orienterad i öst-väst. Stensättningen är 0,7x1,3 m 
stor och består av huvudsakligen rundade stenar. 
Ytterligare en stensättning kan ligga norr om nr 1.

Gravarna ligger på en platå i en utskjutande väst- 
sluttande moräntunga. Gravarna är ej undersökta.

Fynd: —

Datering: förromersk järnålder - folkvandringstid?

Ytterjärna sn, Gerstaberg 1:4, fornl 185
Karin Äije

Med anledning av planerad ny överfart över järnvä
gen undersöktes 17 anläggningar på ovanstående 
fastighet.

Undersökningen föregicks av en förundersök
ning, varvid tre stensättningar och en kvickrotshög 
påträffades (se ovan).

Den största graven var en svagt välvd, kvadratisk 
stensättning med 6,8 m långa sidor. Den omgavs av 
små gravar i form av ovala och oregelbundna sten
sättningar, en rest sten, en klumpsten, en anlägg
ning, vilken saknade i markytan synlig överbyggnad 
samt en osäker grav, i vilken en knacksten fram
kom.

Olika gravskick förekom: urnegropar, urne- 
brandgropar, brandgropar, bengrop, spridda brän
da ben samt ett par förekomster med enstaka brän
da ben. I fem av anläggningarna påträffades endast 
krukskärvor.

Fynd: krukskärvor, knacksten, brända ben. 

Datering: äldre järnålder.

Överhörna sn, Ekensberg 1:1, (Husby backe), fornl 
61
Bengt Elfstrand

Årets undersökningar utfördes i syfte att öka kun
skapen om Överhörna kungsgårds bebyggelsestruk
tur samt att försöka få fram en datering.

Ett tidigare upptaget schakt (nr I) undersöktes 
ner till botten. Tre spismursrösen från olika bebyg
gelsestadier låg ovanpå ett jordstampat golv och en 
dräneringspackning. Underst i schaktet kom en sot
grop och en sotfläck.

Ytterligare ett schakt (nr IV) upptogs i västra de
len av bebyggelseplatån. Här konstaterades en hus
grund med ett spismursröse, vilket överlagrade fyra 
stophål och minst två gropar.

Fynd: knivar, spikar, sömmar, fliksko, gångjärn, 
svartgods, yngre glaserat rödgods, tegelflis, brynen, 
bränd lera, obrända och brända ben.

Datering: vikingatid - 1600-talet.

Överjärna sn, Ene 4:4, fornl 84
Bengt Elfstrand

Förundersökningen utfördes för att konstatera om 
boplatsen, fornlämning 84, sträcker sig över tomten 
Ene 4:4, där en ny villa planeras.

Vid förundersökningen upptogs provgropar
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spridda över den planerade husytan. Det kunde 
fastställas att ett 0,3 m tjockt kulturlager av grå sand 
och grovt grus låg under delvis påförda dumpmassor 
av gul sand. De har hamnat där vid ett år 1938 utfört 
husbygge. En skärvstenshög är också belägen inom 
den förundersökta ytan.

Direkt under markytan kom skärvstenar i sanden. 
På skärvstenshögens ytor låg bränd lera, lerklining, 
enstaka brända och obrända ben och några mycket 
små krukskärvsfragment.

I en provruta kom en krukskärva av fingerstruket 
gods. Den vänstra delen av den undersökta ytan 
saknade förhistoriska fynd.

Fynd: krukskärvor, lerklining, bränd lera, obrända 
och brända ben.

Datering: bronsålder — förromersk järnålder.

Uppland

Bondkyrko sn, Rickomberga
Sverker Söderberg

Bebyggelsen inom Rickomberga, som nu upptas av 
byggnader tillhörande en särskola, skall förtätas ge
nom uppförande av ett antal bostadshus.

Då bebyggelsen ligger inom Rickombergas gamla 
by tomtsområde, utfördes en specialinventering med 
tillhörande kart- och arkivstudier.

Indikationer på kvarvarande äldre lämningar no
terades inom det planerade exploateringsområdet. 
Med hänsyn till detta och att Rickomberga måste 
ses som en viktig referensby för jämförelse med den 
samtida utvecklingen av det närbelägna Uppsala, 
föreslogs en fortsatt utredning i form av en provun
dersökning.

Fynd: - 

Datering: -

Bondkyrko sn, Rickomberga
Sverker Söderberg, Mats Mogren

På platsen för Rickombergas bytomt, där Rickom
berga särskola är belägen, skall utbyggnad genom 
förtätning ske. Med tanke på läget, mitt i den gamla 
bytomten och närheten till gravfält, har en provun
dersökning utförts, som en andra utredningsetapp 
efter en specialinventering.

Det visade sig, att området var kraftigt stört ge
nom de omdaningar av terrängen, vilka utförts allt
sedan särskoleverksamheten började på 1860-talet. 
Spår av den medeltida byn (med första kända skrift
liga belägg från 1316) kunde ej erhållas inom ex
ploateringsområdet. I de ostörda perifera delarna, i 
f d åkermark, framkom däremot förhistoriska bo
platslämningar (härdar och stolphål), särskilt i syd
ost inom en yta av minst 5 500 m2. Mindre indika
tioner fanns också i söder och väster. Samtliga dessa 
ytor har föreslagits för undersökning, om planen 
skall bibehållas.

I exploateringsområdets utkant i nordost ligger de 
synliga lämningarna efter gård ”A” (beteckning en
ligt storskifteskartan 1777-78) vilken föreslås kvar- 
ligga.

Fynd: —

Datering: —

Bondkyrko sn, Stenhagen (Berthåga), fornl 315 m fl
Sverker Söderberg

Schaktningsövervakningar har företagits i Stenha- 
genområdet väster om Uppsala, dels för VA- och 
fjärrvärmeledningar, dels för den nya huvudinfar
ten till området. Vid tidigare provundersökningar 
(1981 och 1985) har i synnerhet den sydöstra delen 
av exploateringsområdet visat sig vara fornläm- 
ningstätt med stora boplatsytor i anslutning till de 
registrerade fornlämningarna, vilka i huvudsak är 
skärvstenshögar. Stadsplanen har anpassats till de 
resultat, som då framkom och de nu gjorda schakt- 
ningarna ligger perifert i förhållande till denna kon
centration.

Den känsligaste delen var ledningsschaktens pas
sage förbi den utplöjda skärvstenshög, som upp
täcktes 1981. Den är belägen ungefär söder om de 
registrerade skärvstenshögarna fornlämning 315, 
mellan nuvarande Enköpingsvägen och Fledens- 
bergsvägen (f d Enköpingsvägen). Flär framkom 
också ett 0,2 m tjockt kulturlager på lera, med fynd 
av bl a en bronsten.

I schaktet längs Hedensbergsvägens fortsättning 
mot Berthåga framkom en härd och ett fåtal mer 
osäkra anläggningar.

I den blivande infartsvägen fanns inga säkra an
läggningar.

Fynd: bronsten, keramik, lerklining.

Datering: bronsålder (?)
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Börstils sn, Gammelbyn 1:70, fornl 134
Mats Mogren

Vid nyanläggning av dagvattenledningar längs en 67 
m lång sträcka i Gammelbyängen, utfördes antikva
riska kontroller vid två tillfällen. Schaktet tangerade 
ett tidigare delundersökt område av det äldsta Öst
hammar.

Schaktets norra parti, norr om befintliga teleled
ningar, befanns emellertid sakna kulturlager helt 
och har därför tolkats som del av den f d hamnlagu
nen.

Söder om teleledningarna, där anslutning skedde 
till befintliga dagvattenledningar, påträffades avsat
ta kulturlager. De var dock kraftiga omrörda vid 
tidigare schaktningar. Någon dokumentation utför
des därför inte.

Fynd: - 

Datering: -

Danderyds sn, Violen 6, fornl 21
Marianne Summanen

Med anledning av att fastigheten Violen 6, i Eneby- 
berg, skulle bebyggas, undersöktes och borttogs en 
ensamliggande rektangulär stensättning, fornläm- 
ning 21.

Stensättningen var 5x8 m stor, orienterad i norr
söder och begränsades av en ram av mer än meter
stora kanstenar. Innanför kanstenarna var en fler- 
skiktad fyllning av 0,1-0,8 m stora stenar.

Under stenarna i packningens södra del påträffa
des tre hartstätningsstycken och en obränd djur
tand. Utanför stenramen, i sydost, tillvaratogs ett 
bearbetat kvartsföremål.

Fynd: hartstätningsbitar, bearbetat kvartsföremål, 
obränd djurtand.

Datering: äldre järnålder.

Enköping, kv Kaplanen, fornl 26
Ylva Roslund

I samband med utbyggnad hotell Park Astoria har 
en antikvarisk kontroll utförts.

År 1981 utfördes en arkeologisk undersökning in
för hotellbygget. Vid den nu aktuella undersökning
en framkom inga direkta byggnadslämningar. Ut
byggnaden uppgick till 2x5,5 m med ett djup av 2 m 
och den uppfördes längs den befintliga byggnaden, 
där rör och ledningar stört lagren ca 1 m utanför 
huset.

Orörda lager visade sig finnas 1,3 m under mark
nivån. Lagren var tydligt skiktade av sand, grus och

småsten, ca 0,3 tjockt, fet och sotig mylla, 0,3 m, sot 
och kollager, 0,2 m samt sand, grus och småsten, 0,5 
m tjockt och med två horisonter av sot och kol. Inga 
konstruktioner påträffades, varför endast en sek
tion upprättades.

Fynd: —

Datering: hög- och senmedeltid.

Enköping, kv Rådmannen, fornl 26
Ann-Mari Hållans

I samband med ledningsdragning i kv Rådmannen, 
tomt 25:11 (den sydöstra hälften av tomten mot 
Kyrkogatan), gjordes en antikvarisk kontroll. Ett 8 
m långt och ca 0,3 m djupt schakt grävdes (ned till 
en nivå på +7,20 m ö h) under övervakning. Endast 
fyllnadslager bestående av sandig lera med träkol 
berördes. Det framkomna fyndmaterialet bestod av 
keramik av BII:4 typ samt ett mynt från 1731. All
deles intill Kyrkogatan grävdes en djupare grop för 
en brunn (med botten på +6,20 m ö h). Området 
var här redan stört av äldre ledningar.

En geoteknisk grundundersökning på tomten in
för grundläggning på platta utfördes 1987 av Tetra
gon Consulting Service AB. Denna undersökning 
gav vid handen, att de första indikationerna på ett 
medeltida kulturlager låg på en nivå av ca +6,8 
m ö h.

Fynd: mynt (1731), keramik av typ BII:4.

Datering: 1700—1800-talen.

Enköping, Stenvreten 6:11, 8:22 (Annelund), fornl 
17
Kent, Andersson, Eva Hjärthner-Holdar

Boplatsen Annelund upptäcktes i samband med 
specialinventeringen för E18. Innan denna skedde 
var en skärvstenshög känd i exploateringsområdet 
och i omgivningarna finns såväl skålgropsförekoms- 
ter, skärvstenshögar som en stensättning. Den föl
jande provundersökningen kunde fastslå att boplat
sen täckte en yta av ca 12 hektar och av dessa kom 
ca 2,5 hektar att beröras av slutundersökningen.

Inom undersökningsområdet fanns ett upp till 0,5 
m tjockt kulturlager. Detta avbanades i allmänhet 
maskinellt ner till första anläggningsnivå, men ett 
antal referensytor utvaldes för intensivundersök
ning, dvs de grävdes skiktvis i meterrutor. De störs
ta av dessa ytor var ca 400 m2 och belägna i anslut
ning till en av de nyupptäckta skärvstenshögarna. 
Som ytterligare ett komplement utvaldes en ca 130 
m2 stor yta där såväl den plöjda matjorden som de 
underliggande kulturlagren undersöktes. Detta
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skedde för att erhålla en uppfattning om hur kultur
lagret och artefaktmaterialet påverkats av plöjning
en. Resultatet visar att endast en mycket ringa del 
av den brända leran/lerkliningen och keramiken be
varats, men att däremot skärvstenen och stenarte- 
fakterna finns kvar.

Vid avbaningen framkom ett mycket stort antal 
anläggningar av skilda slag. Den mest anmärknings
värda är den hällkista av megalitisk karaktär som 
doldes under skärvstenshögen, fornl 17. Kistan, den 
andra i sitt slag som undersökts i Uppland och den 
fjärde i Mälarområdet, var ca 3x1,3 m stor och 
innehöll skelett av ett 20-tal individer jämte gravgå
vor. Endast två av skeletten, dvs de sista begrav
ningarna låg i anatomiskt riktig ställning. Övriga 
skelettrester hade städats åt sidan i samband med 
senare begravningar.

Utanför kistan framkom ytterligare skelett av 
människa. De låg i anatomisk oordning och antalet 
individer uppgick till ca 25. Koncentrationen, som 
är begränsad till ett ca 1x2 m stort område, torde 
härröra från en rensning av hällkistan och ditlagts 
vid ett och samma tillfälle. Några gravgåvor påträf
fades inte, något som tyder på att dessa kvarlämnats 
i kistan.

Till de boplatslämningar som framkom vid under
sökningen tilldrar sig de fyra klart konstaterbara 
husen största intresset. Det är i samtliga fall stolp- 
burna långhus med parställda takbärande stolpar. 
Två låg i anslutning till en flack, något skadad skärv- 
stenshög som visade sig vara anlagd på en äldre 
åkeryta med tydliga årderspår, två mindre odlings- 
rösen och spår av en omkringliggande hägnad. Yt
terligare stolphål framkom inom undersökningsytan 
och totalt kan ett 10-tal hus förmodas finnas. I an
slutning till bebyggelsen finns dels enstaka härdar, 
dels gropar av varierande utformning. De påträffa
de skärvstenshögarna ingår även i detta bebyggelse
mönster. Några av skärvstenshögarna kan utifrån de 
stratigrafiska förhållandena förmodas ha en något 
äldre tidsställning än den traditionella och en klart 
uttalad kronologisk skiktning är redan nu möjlig att 
konstatera.

Att det föreligger en kronologisk skiktning även i 
dvrigt material kan även konstateras genom det ca 
0,10 m tjocka sterila sandlager som täcker kulturlag
tet. Lagret kunde även ses i form av strandgrus i och 
over hällkistan. Det förefaller vara vattenavsatt och 
kan sättas i samband med den fjärde höjningen av 
Litorinahavet. På detta lager framkom enstaka an
läggningar, bl a härdar samt den skärvstenshög som 
täcker hällkistan. Förmodligen har tillkomsten av 
sandlagret medfört ett tillfälligt kontinuitetsbrott 
med en nyetablering i äldre bronsålder.

Fynd: yxa av bergart, flintdolk, pilspets med urnu- 
Pen bas, flintkniv, avslag av flinta och bergart, orne-

rad och oornerad keramik, bränd lera/lerklining, 
fröer, bärnstenspärlor, skelett samt brända och 
obrända djurben.

Datering: stenålder.

Enköping, Stenvreten 8:22, fornl 17
Kent Andersson, Eva Hjärthner-Holdar

I samband med att Enköpings Elverk genomförde 
omläggning av befintliga luftledningar till jordled
ningar, i ett område gränsande till den under fältsä
songen 1987 undersökta Stenvreten-boplatsen 
(fornlämning 17 m fl) företogs under en dag en 
schaktövervakning. Ledningsschaktet berörde en 
äldre vägbank (inräknad i fornlämning 17), i vars 
fyllning tillvaratogs ett mynt (1 öre 1890). Datering
en korresponderar med det kända kartmaterialet.

Fynd: mynt.

Datering: sent 1800-tal.

Fresta sn, Grimsta 68:1—6, fornl 30
Anders Hedman

Då tomterna Grimsta 68:1—6 skulle bebyggas ge
nomfördes en förundersökning. Avsikten var att av
gränsa det omedelbart i sydost belägna gravfältet nr 
30 samt att klargöra i vilken utsträckning boplats
lämningar kunde finnas på tomterna.

Vid en mindre undersökning år 1979 hade både 
oregistrerade gravar och härdar påträffats omedel
bart öster om tomterna. Vid den nu genomförda 
undersökningen påträffades sju härdar och rester 
efter två gravar med brandlager. Härdarna under
söktes medan gravresterna ligger kvar oundersökta.

Att döma av anläggningarnas utbredning sträcker 
sig gravfältet nr 30 in på tomterna Grimsta 68:5 och 
6, medan den boplats, vilken härdarna troligen till
hör, haft en utbredning större än tomterna. Dock 
var boplatslämningarna koncentrerade till sydöstra 
delen av tomterna 68:5 och 6. På resterande delar av 
tomterna i nordost, nord och sydväst syntes boplat
sen svårt skadad genom bl a ett äldre trädgårdsmäs- 
teri. I samband med undersökningen slutundersök- 
tes området för Källvägens norra del samt området 
sydost om tomterna 68:5 och 6. Resultatet av denna 
undersökning styrkte provundersökningsresultatet, 
dvs att sydöstra delen av tomterna 68:5 och 6 inne
håller bevarade gravar och boplatslämningar av 
större omfattning. Genom tidigare gjorda C14-date- 
ringar kan gravarna antas vara från yngre järnåldern 
och boplatsen från romersk järnålder - folkvand- 
ringstid.
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Fynd: —

Datering: -

Fresta sn, Grimsta 68:1, 68:6, fornl 30
Katarina Appelgren

På grund av planerad husbyggnation utfördes en 
arkeologisk delundersökning inom ett större grav- 
fälts- och boplatsområde.

Delundersökningen hade föregåtts av en omfat
tande förundersökning.

Tre stensättningar undersöktes och borttogs. De 
var starkt påverkade och skadade av tidigare träd
gårdsanläggningar. De kvarvarande stenpackning- 
arna var 3-5,3 m stora, glesa och oregelbundna 
samt bestod av 0,1—0,8 m stora stenar och block.

Endast en av gravarna innehöll ett brandlager. I 
två påträffades spridda brända ben och enstaka ke
ramikskärvor.

Fynd: bronser, blå och polykroma pärlor, keramik, 
kamfragment, brända ben.

Datering: folkvandringstid — vendeltid.

Fresta sn, Grimsta-Källvägen, fornl 30
Anders Hedman

Inför utbyggnad av Källvägens norra del genomför
des en mindre utgrävning av dels en skadad stensätt- 
ning utan bevarad gravgömma, dels av några bo
platslämningar. De senare utgjordes av ett skärv- 
stenslager, vilket inrymde sex härdar och tre sot
fläckar. Anläggningarna påträffades omedelbart 
nordväst om gravfältet nr 30. På samma sida om 
gravfältet undersöktes år 1979 också ett antal härdar 
och gravrester. Genom C14-dateringar kunde en av 
gravarna tidsfästas till vendeltid och härdarna till 
romersk järnålder-folkvandringstid. De nu under
sökta anläggningarna har ännu ej kunnat dateras, 
men är troligen från samma tid.

Fynd: —

Datering: -

Gamla Uppsala sn, Storvreta, fornl 134, 154, 163, 
191, 210 m fl
Sverker Söderberg

För en planerad cykelväg, som skall följa väg 290 
och 696 mellan Gamla Uppsala och Storvreta, har 
en specialinventering utförts.

Inventeringsområdet ligger inom 1 km parallellt 
med Fyrisån och i kanten av den uppodlade postgla-

ciala lerslätten. I närheten finns de välbekanta forn- 
lämningsmiljöerna Uppsala högar, Valsgärde och 
Fullerö. Till detta kommer de ordinära järnålders- 
gravfälten och i inventeringsområdets norra del 
”skärvstensbygderna”.

På nio punkter i den planerade vägsträckningen 
finns fornlämningar. I två fall berörs säkra gravfält, 
dels ett vid inventeringen nyupptäckt vid Bredåker, 
dels det kända gravfältet fornlämning 163 vid Fulle
rö, där tidigare undersökningar gjorts av G A Hell
man år 1934 och Greta Arwidsson under 1960-talet. 
Två säkra boplatslämningar förekommer, dels vid 
torpet Vilan (Husby), intill eller ingående i fornläm
ning 134 (utplöjda skärvstenshögar), dels vid Ekeby 
nordost om gravfältet fornlämning 191. Vid den för
ra har Oscar Almgren undersökt en skärvstenshög 
år 1914 och vid den senare har boplatsen indikerats 
av keramikfynd i åkern.

Ytterligare indikationer, men svagare än de före
gående, finns vid brandstationen i Gamla Uppsala, 
intill fornlämning 210, vilken delundersöktes år 
1947 av Sverker Magnusson och gav fynd av både 
vikingatida gravrester och kulturlager, vid Bredåker 
intill den resta stenen fornlämning 154, där brandla- 
gerrester observerats i en vägskärning år 1964. och 
vid Fullerö, nedanför stensättningen fornlämning 
168, där marken planar ut. Inom området finns ock
så två milstenar samt rester av tidigare sträckningar 
av vägen Gamla Uppsala-Ekeby (Storvreta)-Vatt- 
holma.

Fynd: ej tillvaratagna (keramik m m).

Datering: brons- och järnålder, senare tid.

Gottröra sn, Östra Vreten
Lars Sjösvärd

I samband med anläggande av träningstravbana i 
Östra Vreten påträffades år 1986 rester av härdar 
och skörbränd sten (en härd C14 -daterad till år 0).

En arkeologisk efterundersökning genomfördes 
1987 som ett samarbetsprojekt mellan arbetsgrup
pen Långhundra och föreningen Sjuhundraleden på 
markägarens initiativ.

Syftet med undersökningen var i första hand att 
undersöka anläggningarna i travbanan, i andra hand 
bestämma en eventuell boplats utbredning med 
hjälp av områdesanalys, fosfatkartering och karte
ring med jordsond.

Undersökningsområdet låg i en bronsåldersmiljö, 
(20-25 m ö h), vid en förhistorisk havsvik.

Marken, vilken tidigare avbanats från matjord, 
omfattade en stor plan yta med sandjord och svag 
vegetation, vilken hade utnyttjats som hage inom en 
större travbana.

Inom den del, vilken plöjts för träningstravbana,
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påträffades fyra härdgropar eller härdrester, 1,5-2 
m i diameter och ca 0,2 m djupa, med plan botten. 
Anläggningarna var ytskadade och låg i ett 0,2 m 
tjockt, ej fyndförande, sotblandat sandlager. Härd
groparna innehöll skärvig och skärbränd sten samt 
sot och kol.

Vid sondning framkom ytterligare ett 20-tal här
dar inom sydöstra delen av den avbanade ytan. Des
sa visade sig utgöra ett system med två parallella 
rader, med 6 meters mellanrum och ett avstånd mel
lan härdarna i raderna på 1—2 meter. Härdgropssys- 
temet låg i sydsydvästlig-nordnordostlig riktning 
och fortsatte mot sydsydväst utanför det sondade 
området.

400 m längre bort i sydväst ligger fornlämningar- 
na 102 och 103, ett rösekomplex, troligen från 
bronsålder.

Det sotblandade sandlagret täckte en yta av 1 000 
m2. Fosfatkarteringen omfattade drygt 10 000 m2, 
proverna är ännu ej analyserade.

Ett möjligt boplatsområde låg strax norr om ba
nan, i kanten av den förhistoriska havsviken.

Fynd: —
Datering: bronsålder (?) - äldre järnålder.

Husby-Sjuhundra sn, Västra Libby, fornl 33
Bo Seving

I samband med nedläggning av en kabel skadades 
en av anläggningarna på gravfältet. Anläggningen 
utgörs av en rund, delvis övertorvad stensättning, 7 
m i diameter och 0,5 m hög, vilken ligger på gravfäl
tets södra sluttning. Skadan hade skett i anläggning
ens västra del, där ca 15 stenar var bortschaktade 
och nu låg söder om anläggningen. Alla stenar, 
utom tre större, kunde läggas tillbaka, för att få 
även dessa på plats behövs en maskin.

Fynd: - 
Datering: —

Håtuna sn, Signhildsberg, fornl 99
David Damell, Anders Hedman, Lars Sjösvärd

För forskningsändamål undersöktes östra delen av 
den husgrundsplatå, där man vid tidigare utgräv
ningar, 1985—1986, konstaterat att ett treskeppigt 
långhus med svagt utåtvälvda långsidor varit anlagt.

Undersökningen berörde gavelpartiet, som varit 
rakt avslutat, men med rundade hörn mot långsidor
na. Stolphål efter takstöden kunde framprepareras, 
liksom rester av väggarna.

Hela fornlämningskomplexet vid Signhildsberg 
torde utgöra rester av en kungsgårdsanläggning.

Fynd: bronsvikt, fragment av bronsspänne, pilspets 
m m.

Datering: vikingatid.

Håtuna sn, Signhildsberg, fornl 101
David Damell, Anders Hedman, Lars Sjösvärd

Forskningsundersökning. Undersökningen av hus- 
grundsplatån har endast påbörjats. Resultaten hit
tills visar, att anläggningen är av samma typ som den 
tidigare undersökta platån, fornlämning 99, dvs fun
dament för ett långhus. Detta fundament torde ha 
varit ca 10x40 m stort.

Husgrundplatån torde ha ingått i det kungsgårds- 
komplex, som funnits på platsen under yngre järn
åldern.

Fynd: bl a pilspets.

Datering: vikingatid.

Järfälla sn, Veddesta, fornl 25:3, 199
Lars Sjösvärd

På grund av exploatering inför en ny stadsplan inom 
Veddesta undersöktes och borttogs helt eller delvis 
fornlämningarna 199 respektive 25:3, rester av två 
stensträngar.

Av fornlämning 25:3 undersöktes 9 m och ett 3x9 
m stort område avtorvades. Anläggningen bestod av 
en enskiktad stensträng, glest lagd i en till tre rader. 
Stenstorleken varierade mellan 0,4—1 m, främst 0,5 
m. Ingen brandhorisont kunde påvisas i den under
liggande markytan, vilken utgjordes av sandig mo
rän. Stensträngen låg i nordnordvästlig-sydsydostlig 
riktning. Väster om anläggningen fanns tidigare 
brukad mark, numera en bollhall. Öster om sten
strängen låg ett skogigt, höglänt område. An
läggningen täcktes delvis av en gång- och cykelväg.

Av fornlämning 199 återstod en 7 m lång, enskik
tad och enkelradig stensträng, orienterad i nord- 
nordostlig-sydsydvästlig riktning. Den undersöktes 
och borttogs till sin helhet. Under markytan intill, 
liksom delvis under stenarna, framkom en troligen 
recent sothorisont med kolsplitter, därunder vidtog 
morän. Stensträngen låg på en naturlig platå i sko
gig hällmark.

Fynd: —

Datering: -
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Fornlämning 99 i Håtuna socken. Amatörarkeologer undersöker gavel
partiet av det vikingatida huset på platån.Foto Anders Fledman. 
Amateur archaeologists excavate the gable area of the Viking Period house 

on the plateau.

Knivsta sn, Särsta 20:1 m fl (”Modinska tomten”), 
fornl 4 och 5
Sverker Söderberg

Inom kvarteret, som ligger mitt i Knivsta samhälle 
och inom vilket finns en större villa, byggd 1912, 
skall tio bostadshus och en kyrka uppföras. Mitt i 
området, i krönläge på en moränhöjd, ligger en 
stensättning, fornlämning 5. Intill denna finns ytter
ligare en eventuell stensättning, nr 5:3 samt en rest 
sten, 5:2.1 områdets sydöstra hörn finns en runsten, 
fornlämning 4 (U 471).

En provundersökning företogs i området med två 
syften. 1) En berså i nordväst misstänktes kunna 
vara en skadad gravhög och på en ändmorän, ut

gående från denna, fanns en stensättningsliknande 
bildning.
2) På de lägre partierna av området nedanför mo
ränhöjden, i f d åkermark, skulle kontrolleras even
tuell förekomst av boplatslämningar. Inget av prov
schakten gav något resultat. I bersån hade urschakt- 
ningar och därpå följande återfyllningar gjorts.

Inför kommande exploatering kvarstår alltså en
dast åtgärder rörande de tidigare registrerade forn- 
lämningarna.

Fynd: - 

Datering: -
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Knivsta sn, Östra Alsikc—Vrå
Birgitta Sander

Med anledning av planerad utbyggnad och förtät
ning av Östra Alsike genomfördes en specialinven
tering i åtta föreslagna utbyggnadsområden, tillsam
mans utgörande en yta om ca 0,6 km2.

I planområdets norra del, i svag östsluttning och 
nära odlad mark, registrerades en röseliknande 
stensättning. Där tidigare inventering registrerat 
stensättningsliknande lämningar (18, 29, 30, 31) 
kunde ytterligare stensamlingar av olika karaktär 
iakttagas.

Centralt i området, direkt öster om befintlig be
byggelse, syntes två platser, som skulle kunna ka
rakteriseras som möjliga boplatslägen.

För att klargöra detta föreslås en kompletterande 
fosfatkartering.

Fynd: —
Datering: —

Markims sn, Viby (Ljushögen), fornl 134
Lars Sjösvärd

En arkeologisk undersökning har utförts av boplats
rester synliga i en raskant, vilka var registrerade 
som en högfot. Högfoten utgör troligen resterna av 
den sedan 1600-talet kända Ljushögen.

Undersökningen omfattade en 10 mz stor del av 
ett förhistoriskt boplatslager. Kulturlagret var 0,2 m 
tjockt och innehöll främst lerklining och bränd lera. 
I kulturlagret påträffades härdar, stenskodda stolp- 
hål och sotgropar. Flera av anläggningarna var del
vis utrasade i grastäkten. En härd var genomskuren 
av en yngre härd.

Kol för C14-analys tillvaratogs. Kulturlagret fort
satte i söder och öster.

Fynd: lerklining, bränd lera.
Datering: —

Norrtälje, Zettersténska parken — Hantverkarega
tan — Danskes gränd, fornl 42
Lena Beronius

Med anledning av att en vattenledning skulle läggas 
ned utmed Zettersténska parken, från ån upp till 
Hantverkaregatan, längs denna samt utmed Dan
skes gränd, grävdes ett ca 165 m långt och ca 1,5—3 
m brett schakt.

Profilen dokumenterades utmed Zettersténska 
Parken samt västra delen av Hantverkaregatan. Där 
framkom ett kulturlager, ca 0,2—0,6 m tjockt. I 
°vrigt bestod schaktet endast av sentida grusfyll
ning.

Området var under 1600—1700-talen bebyggt 
med Faktoriets arbetarbostäder.

Fynd: —

Datering: 1600—1700-talen?

Sollentuna sn, Barrvägen, fornl 35
Marianne Summanen

Med anledning av anläggande av en vandplan un
dersöktes ca 200 m2 av gravfält 35. Härvid borttogs 
två stensättningar och tre i markytan osynliga flat- 
marksgravar. Samtliga innehöll skelettbegravningar 
bestående av drygt 2 m långa, ca 1 m breda, stenfyll- 
da nedgrävningar. Två av skeletten var orienterade i 
nordost (kraniet) — sydväst, två i västsydväst (kra
niet) - ostnordost. Utom skelettrester tillvaratogs 
två kistspikar och en kniv av järn med trä- och läder- 
rester samt en upphängningsögla av brons.

Fynd: upphängningsögla av brons, kniv och kistspi
kar av järn, skelettrester.

Datering: vikingatid.

Sollentuna sn, Släpet, Häggvik 3:1, fornl 273
Birgitta Sander

Undersökningen, vilken föranleddes av fortsatt ex
ploatering inom kv Släpet, omfattade borttagandet 
av en del av en stensträng. Denna del var ca 33 m 
lång och löpte i nordostlig-sydvästlig riktning. Den 
hade upptäckts vid undersökning och borttagande 
av den östliga delen av samma stensträng år 1986. 
Genom schaktningsarbeten hade stensträngen ska
dats i sin centrala del, varvid den nu undersökta 
delen kommit att kvarligga.

Fynd: —

Datering: järnålder.

Sollentuna sn, Träbjälken 19, 20, 21 — Träklotsen 7, 
8, fornl 278
Birgitta Sander

Undersökningen av södra och sydvästra delarna av 
fornlämning 278 samt områdena söder och sydväst 
därom, föranleddes av att fem villatomter skulle be
byggas med ett servicehus och en bussuppställnings
plats.

I samband med tidigare exploatering av tomter på 
gravfält 278 har delundersökningar utförts åren 
(1913, 1916, 1934 och 1981). De tidigare undersökta 
gravarna kunde i huvudsak dateras till vikingatid, 
medan någon enstaka grav tillhörde folkvandrings- 
tid.
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De nu undersökta anläggningarna utgjordes dels 
av gravar, dels av boplatslämningar. Gravarna, 20 
skelettgravar och 18 brandgravar eller rester därav, 
kunde samtliga dateras till vikingatid. Boplatsres
terna, dels mellan och under gravarna i hela under
sökningsområdet, dels i ett område söder om grav
fältet, tillhörde vikingatid. Dessutom framkom i un
dersökningsområdets östra kant större delen av ett 
troligt husgrundsfundament (utan fynd). Klart un
der husgrundsfundamentet framkom, utan inbördes 
ordning, tre skelettgravar, varav en (A139) innehöll 
två spännbucklor från 800- respektive 900-talen.

I undersökningsområdets västra kant undersöktes 
en anläggning, vilken syntes vara en rektangulär 
stensättning utan gravgömma, där kantkedjan låg 
på och i ett intill 0,3 m tjockt, kulturpåverkat lager.

Boplatsresterna söder om gravfältet utgjordes 
övervägande av stolphål. Här fanns även en härd, 
två ’’rännor” samt ett intill 0,2 m tjockt kulturlager 
inom ett ca 10x14 m stort område.

Övriga anläggningar av boplatskaraktär bestod av 
ett 25-tal härdar och ett 15-tal spridda stolphål, 
samtliga äldre än gravarna.

Undersökningsområdets östra del var mycket 
stört av sentida exploatering och endast indikatio
ner, såsom tre brandlagerrester, visade att gravfäl
tet sträckt sig betydligt längre mot sydost än vad 
som tidigare varit känt.

Samtliga anläggningar kunde dateras till vikinga
tid, men deras inbördes kronologi var i många fall 
svårtolkad, eftersom de undersökta anläggningarna 
spänner över en relativt kort tidsperiod, troligen 
800-tal - 1000-tal.

Undersökningen fortsätter på gravfältets östra 
kant under 1988.

Fynd: spännbucklor, hänge(?), sölja, torshammar- 
ring, glaspärlor, keramik (bl a ett vendiskt kärl).

Datering: vikingatid.

Sollentuna sn, Träbjälken 16 — Tors Backe, fornl 
278
Birgitta Sander

Med anledning av anläggandet av en nätstation har 
en antikvarisk kontroll utförts.

Den undersökta ytan, vilken gränsar till gravfälts- 
markerat område, visade inga spår av förhistorisk 
aktivitet.

Fynd: —

Datering: -

Sollentuna sn, Träbjälken 21 — Tors Backe, fornl 
278
Lena Beronius

Undersökningsområdet utgjorde en utvidgad del av 
den exploateringsyta, vilken undersöktes sommaren 
1987. Undersökningen omfattade södra och västra 
delarna av fornlämning 278.

Den utvidgade ytan var ca 40 m2 stor och låg i 
södra delen av en gångväg. Undersökningsområdet 
följde vägsträckningen och låg under asfalt. Ytan 
var störd av ett kabelschakt, vilket delade den i två 
delar. Ett 30-tal anläggningar framkom i och under 
ett ca 0,15—0,3 m tjockt kulturlager. Merparten av 
anläggningarna utgjordes av stolphål och nedgräv- 
ningar, men en skelettgrav (störd av kabelschaktet), 
två härdar samt tre parallella stenrader gjorde att 
ytan dels kunde knytas till det i norr liggande grav
fältet, dels till en intensivt utnyttjad boplatsyta, be
lägen väster om den nu undersökta ytan.

Fynd: kistspikar, keramik (A IV-gods), lerklining. 

Datering: vikingatid.

Sollentuna sn. Viby, Humlevägen och Vibyvägen, 
fornl 94—95
Marianne Summanen

Med anledning av vägomläggning och VA-dragning 
utfördes en arkeologisk undersökning och en antik
varisk kontroll i Humlevägen och Vibyvägen, mel
lan fornlämningarna 94 och 95.

En tidigare okänd stensättning och en skärvstens- 
samling påträffades och undersöktes invid fornläm
ning 95. Stensättningen var ursprungligen rund och 
innehöll en smärre benkoncentration med bl a 
björnfalanger. En trolig datering är folkvandrings- 
tid.

I området mellan fornlämningarna framkom fyra 
härdar samt en kullfallen rest sten.

Undersökningsresultatet tyder dels på en äldre 
bosättning på platsen, dels på att fler i markytan 
osynliga gravar kan finnas inom området, vilket bör 
beaktas i samband med den förestående byggnatio
nen inom området.

Fynd: brända ben, björnfalanger.

Datering: romersk järnålder — folkvandringstid (?).

Solna sn, Överjärva gård, fornl 11 c
Karin Äijä

Med anledning av ny spårdragning intill fornläm
ning 11 c utfördes en förundersökning.
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Fornlämning 278, ”Tors Backe”. Delvis undersökt gravfält och boplats
rester. Anläggningen i förgrunden har tolkats som fundament till hus
grund. Foto Birgitta Sander.
Partly excavated cemetery and settlement site. In the foreground founda
tions of a house can be seen.

Fornlämning 11 c, en del av ett gravfält, omfattar 
enligt fornminnesinventeringen, fyra runda sten- 
s‘tttningar, 4-5 m i diameter. Gravfältet är svårt 
skadat av bebyggelse.

Fornlämningens begränsning mot sydväst, dvs 
m°t järnvägen, är osäker. I ett ca 15x150 m stort 
område togs schakt upp med maskin, till en sam
manlagd längd av ca 100 m. Inga fornlämningar på
träffades.

Fynd: - 

Catering: —

Täby sn, Arninge 4: l/Besmanct 8, fornl 94
Anders Hedman

Inför utbyggnaden av Arninge köpcentrum genom
fördes en förundersökning av fornlämning 94, ett 
yngre järnåldersgravfält samt området runt om
kring. Syftet var att klargöra om boplatslämningar 
fanns intill eller under gravfältet och om fler gravar 
än de 25 registrerade fanns. Några boplatslämningar 
kunde ej spåras. Ej heller påträffades några gravar 
utanför den kända och registrerade delen av gravfäl
tet.
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Fynd: —

Datering: -

Täby sn, Arninge 4:1/Besmanet 8, fornl 94
Anders Hedman

Undersökningen av fornlämning 94 utfördes med 
anledning av utbyggnaden av Arninge köpcentrum. 
Under hösten 1987 företogs den första etappen, då 
12 av gravfältets 25 inventerade gravar undersöktes. 
De utgjordes av åtta rundade stensättningar, en 
skeppsformig stensättning, en hög samt två treud
dar. Dessutom påträffades fyra härdar i anslutning 
till gravarna.

Två av gravarna, A 26 (den skeppsformiga sten- 
sättningen) och A 12 (en av treuddarna), saknade 
gravgömma. I den senare fanns emellertid enstaka 
keramik- och benfragment. I den andra treudden 
påträffades en urna med brända ben.

A 7 och A 23 var båda skadade i mitten av grunda 
plundringsgropar.

På delar av undersökningsområdet och i en av 
gravarna (A 4) framkom recenta fynd.

Fynd: polyedernål, pärlspridare, ringsölja, järnni- 
tar, pärlor av brons och glas, kamfragment.

Datering: tidig vendeltid.

Täby sn, Gribbylund, fornl 208 c
Marianne Summanen

I september 1987 undersöktes och borttogs tre 
nyupptäckta stensättningar, en kantkedjerest samt 
en sot- och kolgrop på fornlämning 208 c. Anlägg
ningarna framkom i samband med anläggandet av 
en gång- och cykelväg utefter fornlämningen.

Tre brandlager med lerkärl som benbehållare 
samt ett fristående lerkärl med brända ben och tors- 
hammarring påträffades. Sot- och kolgropen var 
över 6 m i diameter och kvarligger till större delen 
utanför undersökningsområdet.

Fynd: fragment av spännbucklor, pincett av brons 
och järn med överdelen utformad som ett manshu
vud, torshammarringar med hängen och ringar, 
kamfragment, nitar, spikar.

Datering: vikingatid.

Täby sn, Löttingelund, invid fornl 58
Marianne Summanen

I samband med nybyggnation invid gravfält 58 prov- 
avbanades byggnadernas yta samt VA-schakt. 

Marken, där bostadshuset och garaget skulle upp

föras, genomgrävdes skiktvis med maskin ner till 
orörd nivå.

Marken bestod av i det närmaste stenfri sand över 
grusig morän och berg. På platsen för garaget på
träffades en igenfylld brunn, fylld med stenar och 
avfall från 1900-talet. (På tomten fanns en sommar
stuga).

Totalt genomgrävdes ca 200 m2 samt ca 20 m för 
ledningsschaktet. Inga förhistoriska lämningar på
träffades.

Fynd: —

Datering: -

Uppsala, kv Beckasinen, fornl 450
Svante Forenius

På grund av planerad nybyggnation inom kv Becka- 
sinens södra del företogs en arkeologisk förunder
sökning. Söder om exploateringsytan finns ett hål- 
vägssystem, omfattande delar av fyra hålvägar. Syf
tet med undersökningen var, att fastställa hålvägar
nas eventuella fortsättning och huruvida andra typer 
av lämningar kunde finnas i anslutning till dem. Ex
ploateringsytan utgjordes av två sentida husgrunder 
och trädgårdsmark. Två 1,5 m breda och 24 respek
tive 40 m långa provschakt upptogs med maskin. 
Matjordslagret låg direkt på steril botten, bestående 
av varvad sand och lera. Inga lämningar av kultur
historiskt värde påträffades.

Fynd: —

Datering: —

Uppsala, Fyrisån—Linnégatan
Ylva Roslund

Antikvarisk kontroll med anledning av schaktning 
för brofästen till järnbron över Fyrisån.

Schaktet var ca 40 m2 stort och 1,5 m djupt. En 
tidigare schaktning för avlopp gjorde att inga läm
ningar av kulturhistoriskt värde påträffades.

Fynd: —

Datering: —

Uppsala, kv Lindormen, fornl 88
Ylva Roslund

Med anledning av planerad radhusbebyggelse, före
togs en arkeologisk förundersökning år 1986, varvid 
medeltida kulturlager med en tjocklek av 2 m kon
staterades. Kulturlagren innehöll välbevarat orga
niskt material.
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I april år 1987 grävdes ett ca 15 m långt lednings- 
schakt utan länsstyrelsens tillstånd. Detta lednings- 
schakt samt ytterligare 45 m schakt dokumenterades 
t o m oktober månad.

Ledningsschaktets djup var ca 1,3 m, vilket bety
der att ca hälften av kulturlagret skadats.

I schakten kunde åtminstone tre över hela områ
det sammanhängande bebyggelseskikt utskiljas. Av 
den sammanlagda schaktlängden, 60 m, var knappt 
hälften störd av sentida nedgrävningar. Dessa ned- 
grävningars botten låg med få undantag i nivå med 
ledningsschaktens botten, vilket innebar att de äld
sta kulturlagren var relativt intakta.

Bebyggelseskikten är fler i kvarterets östra del. 
Här fanns bl a flera småstenspackningar i lager 
ovanpå varandra, troligen efter en gårdsplan eller 
en gränd. Tre husgrunder med underliggande rust- 
bäddar och gruspackningar kunde också urskiljas.

Fynd: enstaka yngre rödgods, läderfragment. 
Datering: hög- och senmedeltid.

Uppsala, kv Ruden (Fjärdingen 10:3), fornl 88
Mats Mogren

Med anledning av Svenska kyrkans centralforvalt
nings planer på nybyggnation inom fastigheten, fö
retogs en arkeologisk förundersökning. Syftet var 
att utröna om bygget skulle komma att beröra äldre 
kulturlager och/eller bebyggelselämningar.

Fyra provschakt togs upp inom det berörda områ
det. I samtliga påträffades gödsel- och träflisblan- 
dad kulturjord, varvad med påförda ler- och grusla
ger och/eller brandhorisonter och bebyggelsenivåer. 
Rasmassor efter ett närbeläget stenhus påträffades i 
de äldre lagren. Äldre uppgifter om ett tegelhus på 
gråstensgrund inom undersökningsytan finns i 
Stadsarkeologiskt register för Uppsala (nr 63-64).

Inga daterande föremål påträffades, men lagren 
var av en karaktär, vilken erfarenhetsmässigt kan 
hänföras till medeltid — 1500-1600-talen. Kulturla- 
gertjockleken inom undersökningsområdet variera
de mellan 0,8 och 1,3 m, vilket ger en undersök- 
ningsbar volym om ca 1300 m3.

Fynd: - 
Datering: —

Uppsala, kv Trädgården (Fjärdingen 27:2), fornl 88
Mats Mogren, Svante Forenius

Med anledning av nybyggnation inom fastigheten 
och med utgångspunkt från en förundersökning ut- 
ord 1981, genomfördes en arkeologisk undersök- 

ning av delar av de bevarade byggnadslämningarna 
°ch kulturlagren.

Två tydliga bebyggelseskeden kunde urskiljas. I 
ett äldre, svårdaterat skede (sannolikt sent 1400-tal 
eller tiden kring 1500) påträffades en byggnad med 
trägolv, vilket lagts om efter en brand. Ett omfat
tande enrislager har skiljt dessa undre lämningar 
från det yngre skedet, i vilket ytterligare en byggnad 
med trägolv kunde dokumenteras. Ovanpå det äld
re trägolvet fanns lämningarna efter en smedja. 
Förutom av ett svåravgränsbart lergolv, bestod des
sa av ett fundament till en ässja av gråsten, kring 
vilken lagts ett gnistskydd av sekundäranvänt tegel. 
Här fanns även ett kraftigt sotlager innehållande 
stora mängder smidesslagg. Teglet kring ässjan ut
gjordes delvis av profiltegel.

Fyndmaterialet var, förutom slaggen, relativt li
tet. Glaserat rödgods av BII:4 typ utan vitleredekor 
kunde datera smedjans skede till 1500-talets första 
hälft.

Efter smedjans användingstid ingick området i 
Uppsala slotts trädgård, varför aktiviteten under de 
närmast följande århundradena får anses ha varit 
relativt ringa. Fynd av 1700-talspipor direkt ovanpå 
keramikdaterade 1500-talslager styrkte detta anta
gande.

Fynd: glaserat rödgods (BII:4), slagg.

Datering: senmedeltid - nyare tid, före 1850.

Uppsala, Valvgatan, fornl 88
Ylva Roslund

Med anledning av ledningsdragning har en antikva
risk kontroll utförts.

Inga medeltida eller andra kulturhistoriskt intres
santa lämningar påträffades. Endast grus- och små- 
stensfyllningar från tidigare rörnedläggningar fram
kom.

Fynd: —

Datering: nutid.

Vallentuna sn, Ormsta 1:53, fornl 39
Bo Seving

I samband med schaktning för en avloppsledning 
skadades fornlämning 39, vilken utgörs av ett röse, 
13 m i diameter och ca 1 m högt. Skadan hade skett i 
anläggningens yttre, västra del där ca 1 m hade 
schaktats bort. De bortschaktade massorna bestod 
av stenar, ca 0,1—0,3 m stora samt torv.

Vid undersökningen rensades en profil fram ge
nom anläggningens skadade del, vilken dokumente
rades. Ingen gravgömma eller konstruktion, som 
kunde föranleda en större undersökning påträffa
des, varför anläggningen restaurerades.
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Fynd: -

Datering: bronsålder.

Vallentuna sn, Vallentuna kyrka
Marianne Johnson

I samband med nedläggning av bl a dagvattenled
ning kring Vallentuna kyrka utfördes antikvarisk 
kontroll vid grävning av fyra schakt.

Avsikten med kontrollen var att komplettera 
kunskapen om kyrkans byggnadshistoria genom 
äldre gravar och byggnadslämningar. Schakten 
grävdes emellertid till största delen i redan omrörda 
lager och invid kyrkan grävdes inte heller tillräckligt 
djupt, så att dokumentationen av kyrkans murverk 
och lagerföljden blev möjlig. I en sektion mot ko
rets sydmur redovisades en äldre markyta, vilken 
överlagrade två begravningar och ca 2,5 m från kyr
kans mur skars dessa av en djupare liggande grav, 
vilken täcktes av befintlig grusgång runt kyrkan.

Nuvarande korets östmur hade en kraftig hori
sontell spricka, vilken skulle lagas genom injektion 
av betong i dess kallmurade, ca 0,4 m utskjutande 
grund. De i ytan frilagda grundstenarna dokumen
terades. Pga risk för att ytterligare öka sprickan 
kunde inte något schakt tas upp i anslutning till 
grundmuren för att konstatera om denna var en rest 
av det senmedeltida, nu rivna, långsmala korets öst
mur. Vid grävning för ledning i gången öster om 
koret påträffades endast ett kraftigt fyllnadslager av 
bruk, sten och tegel.

Fynd: -

Datering: medeltid — nyare tid.

Vallentuna sn, Västanberga 1:3, Foderby 1:17
Bo Seving

Med anledning av planerad husbyggnation och änd
rad vägsträckning utfördes en provundersökning av 
en byväg. Vid undersökningen visade det sig att den 
nuvarande vägen är byggd på en äldre vägbank, 2,8 
m bred och 0,16 m tjock, uppbyggd på lera av grusig 
och lerig sand. Ingenting framkom som kunde ge en 
datering av den äldre vägen.

Fynd: - 

Datering: -

Yttergrans sn, Bålsta 2:58, 6:1, fornl 37
Hans Göthberg

En förundersökning samt specialinventering har ut

förts inför den planerade vägen Kraftleden och en 
bensinstation. Tre områden med boplatslämningar 
påträffades i åker- och betesmark, varav ett ligger 
inom området för Bålsta bytomt. I anslutning till 
bytomten finns även bebyggelselämningar från sen 
tid, belägna i hag- och skogsmark. De påvisade bo
platslämningarna ligger i ett område där fornläm- 
ningarna från yngre järnålder dominerar, medan in
slaget från bronsålder/äldre järnålder är svagare.

Vid inventeringen påträffades en skålgropsföre- 
komst belägen på ett bergskrön i skogsmark.

Fynd: järnfragment, porslin, rödgods, tegel, lerkli- 
ning, obrända ben.

Datering: sen tid?

Yttergrans sn, Bålsta 6:1
Leif Karlenby

En slutundersökning har genomförts av en under år 
1986 påbörjad boplatsgrävning. Tidigare har här 
framkommit ca åtta långhus och ett grophus, en 
brunn samt flera härdar och avfallsgropar. Under 
årets grävning framkom ytterligare tre hus, 4x10 m 
stora samt två, ca 2,5 x 2,5 m stora, ett antal härdar 
och ett större område med fyndförande kulturlager. 
Fynden var, liksom under föregående säsong, av 
vikingatida karaktär.

Fynd: glaspärla, järnnitar, spikar, kniv, järnslagg, 
keramik, brynen, bränd lera, ben.

Datering: vikingatid.

Yttergrans sn, Lundby 1:2, fornl 78
Hans Göthberg

Med anledning av omläggning av väg E18 har en 
boplatslämning i åkermark undersökts.

I ploglagret påträffades ett område med sot och 
skärvsten, vilket sammanföll med den registrerade 
skärvstensförekomsten. Strax väster om detta om
råde framkom en koncentration av anläggningar, 
bestående av en härd och tolv troliga stolphål.

Fynd: —

Datering: —

Yttergrans sn, Lundby 1:2, fornl 78
Hans Göthberg

På grund av grävning för schakt för el- och telekabel 
i ängs- och åkermark har en antikvarisk kontroll 
gjorts. Två områden med mörkfärgad mylla påträf
fades, varav det ena överensstämde med den regist
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rerade skärvstensförekomsten, fornlämning 78. Det 
andra mörkfärgade myllagret kan indikera före
komsten av fornlämningar i ängsmarken.

Fynd: —

Datering: —

Ärentuna sn, Storvreta 47:437 m fl
Sverker Söderberg

Undersökningen var i huvudsak en schaktnings- 
övervakning av VA-schakt mellan befintlig skol
byggnad och den skolbyggnad, vilken uppförs inom 
området. Inga fornlämningar observerades.

Specialinventeringen skulle komplettera den be
siktning, som tidigare gjorts för den planerade skol
byggnaden. Genom minskning av planområdet 
finns dock inga oinventerade ytor kvar inom detta.

Klart är dock att i det höjdparti vilket ligger norr 
om den nya skolbyggnaden och som tidigare ingick i 
planområdet finns flera plana ytor, vilka vid utökad 
exploatering bör provundersökas.

Sett i ett större perspektiv ligger skolområdet i ett 
tätt fornlämningsstråk, som i nordnordostlig-syd- 
sydvästlig riktning skär igenom stora delar av nuva
rande Storvreta tätort.

Fynd: - 
Datering: -

Österåkers sn, Husby 4:16, fornl 29
Anders Hedman

En antikvarisk kontroll har utförts med anledning 
av ett vägbygge och ledningsdragning.

Varken fornlämningar eller fynd påträffades vid 
schaktningsarbetena.

Fynd: - 
Datering: -

Österåkers sn, Översättra 1:5, fornl 266, 473, 474
Karin Äijä

^fed anledning av planerad byggnation av Skär- 
gardsstad har undersökningar utförts inom fornläm- 
tt'ngarna 266, 473, 474 under åren 1986—87.

Undersökningarna visade att fornlämningarna 
var betydligt mer omfattande än vad som tidigare 
var känt. Sammanlagt undersöktes 24 gravar och en 
boplats. Gravarna utgjordes av en hög, fem röselik- 
nande stensättningar och 18 stensättningar, 3-7 m i 
diameter. I gravarna påträffades förutom brända 
ben, én sländtrissa av ben, ett sandstensbryne samt

enstaka krukskärvor. Boplatsen omfattade två av- 
fallsgropar, vilka var ca 0,7 m i diameter, två stolp- 
hål (ett tveksamt) och en kolkoncentration. Rikligt 
med krukskärvor framkom inom hela boplatsområ
det.

Fynd: keramik, sländtrissor, bryne, brända ben. 

Datering: bronsålder - äldre järnålder (?)

Österåkers sn, Översättra 1:5, fornl 266, 473, 474
Karin Äijä

Med anledning av planerad byggnation av Skär- 
gårdsstad utfördes undersökningar i området åren 
1986—87. Vid årets undersökningar visade det sig 
att fornlämningarna hade en betydligt större omfatt
ning än vad som tidigare var känt, varför en invente
ring och kartering av nyupptäckta anläggningar 
inom det för exploatering berörda området utför
des.

Inom fornlämning 266 finns ytterligare fyra sten- 
sättnings- och röseliknande anläggningar, belägna 
drygt 30 m sydväst om de tidigare under året under
sökta gravarna (A 1—3). De nyupptäckta anlägg
ningarna var urskiljbara stenanhopningar, vilka ut
seendemässigt skiljde sig från det övriga området. 
De bedömdes därför vara gravar.

Mellan nr 266 och 473 ligger en ensam stensätt- 
ning. Då den ligger närmare fornlämning 473 har 
den tillförts denna, vilken i övrigt är undersökt.

Fornlämningsområde 474 var som helhet antikva
riskt mycket svårbedömt, bl a till följd av tät skog-, 
sly- och undervegetation. Berg i dagen finns huvud
sakligen i områdets norra del. Den södra delen ka
raktäriseras av en blockrik (morän), bitvis kraftig 
sydsluttning. De identifierade anläggningarna ligger 
företrädesvis på flackare ytor i områdets mellersta 
del, inom vilket nio gravar undersöktes år 1987.

Inom fornlämning 474 kunde sammanlagt 31 an
läggningar identifieras, varav 19 bedömdes vara 
säkra. Att märka är ett större sammanhängande 
stenområde (A 34), vilket torde omfatta ett flertal 
begravningar.

För att med säkerhet kunna bedöma områdets 
hela karaktär måste vidare undersökningar utföras, 
maskingrävning t ex samt skogen avverkas.

Fynd: -

Datering: bronsålder — äldre järnålder (?)

Övergrans sn, Apalle, fornl 270
Inga Ullén

Med anledning av den nya sträckningen av E18 har 
den centrala delen av en bronsåldersboplats under-
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Två av de fyra registrerade gravarna i Skärgårdsstad är framrensade. I 
förgrunden skönjs ytterligare gravar, men flertalet av dem är omöjliga 
att se före avtorvning och rensning. Foto Karin Äijä.
The overburden has been removed from two of the four registered graves 
at Skärgårdsstad. Additional graves can be detected in the foreground, but 
it is impossible to see the majority before removal of the overburden and 

cleaning.
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sökts. Boplatsen ligger i övergången mellan skogen 
och en stor lerslätt. Den inramades av skärvstenshö- 
gar, hällristningar samt ensamliggande gravar.

Ca femton långhus har tagits fram. Alla tycktes 
tillhöra den traditionella bronsålderstypen med 
svagt rundade gavlar och inre takbärande stolpar. 
Två hus med ovanlig konstruktion har påträffats. 
Byggnaderna har varit rundade eller kvadratiska 
samt 9-10 m i diameter. I de lerklinade väggarnas 
nedre delar har en packning av skörbrända stenar 
ingått.

Ovanför, runt, samt i de olika husen fanns ett 
kulturlager (avfallslager), vilket var upp till 1 m 
tjockt. Här framkom en stor mängd fynd.

Koncentrerat till ett av långhusen fanns spår av 
bronshantering. Degel- och gjutformsfragment 
fanns dock även utanför huset samt nära områdets 
enda ugn.

1 kulturlagret framkom även ett stort benmate
rial, vilket representerade de vanligaste husdjuren. 
Får/get dominerade, följt av gris, ko, häst och hund. 
Bland vilda arter märktes t ex björn, älg, bäver och 
utter, men även fågel och fisk.

Fynd: dräktnålar och dubbelknapp av brons, gjut
formsfragment, deglar, krukskärvor, lerkärnor till 
holkyxor, benföremål som nålar, prylar, sylar och 
pilspets, stenyxor, bry nen, flintredskap, sänken, 
malstenar, ben, äggskal och fiskfjäll.
Datering: bronsålder.

Osthammar, Drottninggatan m fl, fornl 141
Sverker Söderberg

I centrum av det nuvarande Östhammar, vilket till
kom efter 1521, har övervakning och dokumenta
tion utförts vid ledningsarbeten.

Huvudobjektet har varit VA-schakt i Drottning
gatan, delen Rådhustorget - Kyrkogatan, men ge
nom tillägg i avtalet har också dokumentation skett 
av VA-schakt i delar av Kyrkogatan, Prästgatan, kv 
Rådhuset (Busstorget) samt av elkabelschakt i delar 
av Drottninggatan, Svarvaregatan och Prästgatan. 
Till huvudschakten har anslutits serviser.

Genom undersökningarna sker en avgränsning av 
den äldsta stadskärnan och ett fastställande av bot
tentopografin. Den vik, vilken ännu under 1600-ta- 
let sträckte sig in mot nuvarande rådhus, men allt
oter fylldes ut, synes (preliminärt) ej ha sträckt sig 
längre än in till nuvarande Rådhustorget under sta
dens första tid.

Torget och även Drottninggatan har haft en be
läggning av större, flata stenar före den senare kul- 
lerstensbeläggningen. Med hänsyn till nivåerna 
tycks denna beläggning ha tillkommit i samband 
oted uppförandet av rådhuset under 1730-talet.

Fyndmaterialet är relativt sparsamt. Noteras kan 
den järnpilspets, som påträffades nära steril sand i 
det högsta partiet i den gamla stadskärnan. Den var 
tångeförsedd och hade rombiskt blad och är därmed 
en ganska allmän typ.

Den totala lagertjockleken i schakten översteg 
sällan 1,5 m.

Fynd: järnpilspets.

Datering: (1500)—1600-talen och senare.

Övergrans sn, Brunnsta 3:48, fornl 285
Hans Göthberg

Med anledning av omläggning av väg E18 har en 
mindre, naturlig platå i skogsmark undersökts. En 
härd påträffades nära platåns kant.

Fynd: —

Datering: -

Övergrans sn, Brunnsta 4:6, fornl 271:4
Hans Göthberg

I samband med omläggning av väg E18 har en un
dersökning utförts inom fornlämning 271, belägen i 
en sydsluttning beväxt med skog. Två anläggnings- 
koncentrationer, bestående av härdar, härdgropar, 
kokgropar och nergrävningar/stolphål, påträffades. 
I den östra gruppen ingick en skärvstensvall, vilken 
omslöt en stor härdgrop. Överlagrande anläggning
ar visade att den östra gruppen, i motsats till den 
västra gruppen, inte hade anlagts vid ett tillfälle. 

Inga huskonstruktioner påträffades.

Fynd: obrända och brända ben.

Datering: yngre bronsålder - äldre järnålder.

Övergrans sn, Dragonbacken, fornl 270
Kaisu Anttila

Med anledning av planerad utvidgning av vägbanan 
på E18, etappen Enköping-Bålsta, utfördes en an
tikvarisk kontroll på Dragonbacken. Totalt grävdes 
tre schakt.

Schakt A, ca 3x5 m, grävdes i västra delen av 
boplatsen (stenåldersboplatsen) och i den sydsyd- 
västra delen av området. Inga boplatsindikationer 
påträffades.

Schakt B, ca 2x10 m, grävdes på den mellersta 
delen av boplatsen, intill schaktkanten för 1986 års 
utgrävningar. Inga boplatsindikationer påträffades.

Schakt C, ca 2x10 m, grävdes på den nordnord- 
östra sluttningen i södra delen av boplatsen (brons-
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åldersboplats). Vid undersökningen framkom tre 
runda härdar. Härdarna var svagt skålformiga och 
fyllningen bestod av sotblandad mylla och enstaka 
skärviga och skörbrända stenar. Under härdarna 
vidtog sand. Inga fynd påträffades. Kolprover togs 
från två av härdarna för C14-analys.

Fynd: —

Datering: stenålder och bronsålder.

Övergrans sn, Nyckelby 1:7, fornl 15, 274
Hans Göthberg

I samband med ombyggnad av väg E18 undersöktes 
fornlämningarna 15 och 274. På krönet fanns fyra 
stensättningar, 2,5 —1,6 m i diameter. De två mind
re anläggningarna saknade spår av begravningar 
och var sannolikt enbart ”minnesmärken”. De två 
större stensättningarna kan också ha varit gravlösa, 
men indikationer i form av en kistliknande kon
struktion av sten samt en grund fördjupning under 
en mittstenspackning, tydde på motsatsen. Avsak
nad av spår av brandbegravningar pekade på ske
lettbegravningar. Frånvaron av skelettrester kan ha 
samband med att underlaget bestod av berg och 
morängrus. I stenpackningen i den största stensätt- 
ningen påträffades ett fragment av ett eneggat 
svärd, en spjutspets och en holkyxa av järn. Under 
stensättningarna och i den östra sluttningen fanns 
tre härdar och ett sotlager, vilka antingen var spår 
av förberedelser innan stensättningarna anlades el
ler av en äldre bosättning. I den östra sluttningens 
nedre del fanns indikationer på torpbebyggelse.

Fynd: guldten, eneggat svärd, spjutspets, holkyxa, 
keramik, bränd lera, tegel.

Datering: förromersk järnålder- romersk järnålder, 
nyare tid.

Övergrans sn, Nyckelby 1:7, fornl 22
Hans Göthberg

Med anledning av ombyggnaden av väg E18 under
söktes fornlämning 22.

På ett impediment fanns tre skärvstenshögar och 
en skålgropsförekomst, vilken delvis täcktes av en 
skärvstenshög. Mellan och intill skärvstenshögarna 
fanns fyra härdar. I åkermark, på 80 m avstånd från 
skärvstenshögarna, påträffades stolphål och en 
härd, som hörde till ett 24,4 m långt och 6 m brett 
långhus med buktande väggar. I husets närhet fanns 
också spår av två—tre kvadratiska konstruktio- 
ner/-stolpbodar? Dessa skar delvis in i långhuset och 
kan därför inte ha varit samtida med detta. Runt 
husen låg några härdar. Mellan skärvstenshögarna

och långhuset påträffades osäkra spår av ett 5 x 10 m 
stort hus med takbärande väggstolpar. I det under
sökta området framkom även ett antal sentida ner- 
grävningar.

Fynd: järnspikar, glas, porslin, keramik, tegel, 
bränd lera, knackstenar, obrända och brända ben.

Datering: bronsålder — äldre järnålder.

Övergrans sn, Pollista gamla bytomt, fornl 228
Ann-Mari Hållans

I samband med ombyggnaden av väg E18 mellan 
Enköping och Bålsta undersöktes år 1986 en vi
kingatida boplats i Pollista. Ytterligare 600 m2 av 
fornlämningen grävdes år 1987, då undersöknings
området utvidgades främst i syd och sydväst. De 
anläggningar, vilka dokumenterades, var huvudsak
ligen stolphål och nedgrävningar. Ett tiotal stolphål 
tolkades som spåren av ett hus, ca 12 m långt och 5 
m brett, orienterat i nordvästlig—sydostlig riktning. 
Genom bl a fyndmaterialet kunde det konstateras 
att den vikingatida bebyggelsen legat nära bebyggel
sen från medeltid och nyare tid.

Fynd: mynt, nyckel, amulettering med torshamma- 
re, två sammansatta enkelkammar, sammansatt 
dubbelkam, keramik av A IV-typ och B 11:4-typ, 
kritpipsfragment.

Datering: vikingatid, medeltid, nyare tid
(1600-tal-1800-tal).

Värmland

Filipstad, kv Bryggaren, Thor, Oden, Frej, Viken, 
Domherren
Kristina Carlsson

Provundersökningen föranleddes av kommunens 
nybyggnadsplaner inom den s k ”Gamla stan” i Fi
lipstad. Undersökningens syfte var att se i vad mån 
det fanns bevarade kulturlager och byggnadsrester i 
de berörda kvarteren. Sammanlagt grävdes 19 
schakt, till största delen med maskin. Bevarade de
lar av kulturlagret grävdes för hand.

I söder, ner mot ån, påträffades inga egentliga 
kulturlager, men väl spår av en tidig utfyllnad i form 
av stora massor av slagg.

I delar av kv Thor, Oden och Domherren påträf
fades bitvis ett tunt kulturlager. Av fynden att döma 
har detta lager avsatts någon gång under 1600-talet.
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Provundersökning i delar av den s.k. Gamla Stan i Filipstad Profilväggen 
i schakt 9 i kv Thor rensas inför närmare studium och ritning.
Foto K Carlsson.
Test excavation in part of the so-called old town of Filipstad.
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Byggnadsrester saknas helt i området. En möjlig 
förklaring till detta är att man vid nybyggnation re
dan på 1600-talet och senare röjt området mycket 
noggrant. Kulturlagret består till största delen av 
multnat organiskt material, tråflis, stickor, pinnar, 
ris, djurben, samt en del keramik och järnföremål 
m m. Dess karaktär och tjocklek visar att kv Thor, 
Oden och Domherren sannolikt utgjort centrala de
lar i det som idag kallas ”Gamla Stan” och att områ
det haft bebyggelse redan under ett tidigt skede. På 
äldre kartor uppges området vara bebyggt med ett 
antal Bergsmansgårdar - och behöver inte med sä
kerhet ha haft t ex ett reglerat gatunät förrän under 
de senaste århundradena.

I kv Viken påträffades inga lämningar av äldre 
bebyggelse — här har också omfattande utschakt- 
ningar skett i sen tid. Inga vidare åtgärder föreslås 
på de nu provundersökta tomterna.

Fynd: järnföremål, keramik, djurben.

Datering: nyare tid före 1850.

Karlstad, kv Mercurius 6 och 12
Lars Lundqvist

Med anledning av Värmlandsbankens utbyggnad 
utfördes en förundersökning för att klarlägga ev 
kulturlagers karaktär och omfattning.

I flertalet av de 11 provschakten fanns spår av 
bebyggelselämningar i form av kulturlager, brand
horisonter och raseringslager. Som mest kunde tre 
faser i ett och samma schakt ses. På två platser fanns 
klara spår av stenläggningar (gator, gränder eller 
gård). På ytterligare en plats fanns antydningar till 
grund- eller syllstenar.

De mest omfattande bebyggelselämningarna 
fanns inom södra halvan av tomt nr 6. Övriga delar 
uppvisar endast sena och/eller omrörda bebyggelse
spår.

I ett av schakten inom NV delen av tomt nr 6 
syntes tydliga plogspår i både profil och i schaktets 
sterila botten. I södra delen av Mercurius nr 12 
fanns två skilda horisonter med odlingsspår. Dessa 
spår, liksom de inom Mercurius nr 6 kan ha tillkom
mit före stadsskedet. De övre liggande odlingsspå- 
ren inom södra delen av Mercurius 12, bör höra till 
stadstiden då matjorden har prägeln av kulturlager.

De äldsta bebyggelseskedena inom det undersök
ta området hör sannolikt till sent 1600-tal och tidigt 
1700-tal, dvs byggnader som förstörts vid storbran
den år 1717. Dock är dateringarna något osäkra pga 
de fåtaliga fynden från de äldsta skikten.

Resultaten från förundersökningen visar på exi
stensen av välbevarade bebyggelselämningar från 
kvarterets äldsta bebyggelse. Dessa lämningar kan 
bidra med ny och fördjupad kunskap om stadspla

nens utseende och förändring under stadens äldsta 
skeden. Därför bör de undersökas vidare.

Fynd: glas, järnföremål, keramik, ben, tegel, för
kolnat virke.

Datering: 1600-tal-1700-tal.

Kristinehamn, kv Capella
Kristina Carlsson

Provundersökning av den södra halvan av kv Capel
la med anledning av planerad nybebyggelse på tom
terna.

På äldre kartor kan man se att området ligger 
perifert inom det gamla stadsområdet.

Med maskin grävdes sammanlagt åtta schakt av 
varierande längd, ner till sterila lager som här be
stod av moig sand. Strax ovanför detta dokumente
rades ett 0,1-0,2 m tjockt kulturlager som innehöll 
enstaka fynd av 1600—1700-talskaraktär. Kulturla- 
gerförekomsten visar att bebyggelsen under 
1600—1700-tal legat i närheten, men aldrig sträckt 
sig riktigt så långt söderut som till de nu undersökta 
delarna av kv Capella. Man kan gissa att marken 
snarast använts som kålgårdar eller liknande. I 
ovanliggande lager fanns rester av rustbäddar till 
sentida hus — dock nu rivna. Inga vidare åtgärder 
anses nödvändiga före nybyggnation.

Fynd: inga fynd tillvaratogs.

Datering: 1600-tal-1700-tal.

Kristinehamn, kv Sirius 14
Helene Borna

Provundersökning inför en planerad nybyggnation i 
kvarteret, som ligger i utkanten av det gamla stads- 
området, enligt 1770 års karta över Kristinehamn.

Syftet med provundersökningen var att undersö
ka förekomsten av kulturlager med ev konstruktio
ner i området samt datera och funktionsbestämma 
dem.

De konstruktioner som påträffades, var bl a 
stockkonstruktioner av hela eller halva stockar, lag
da korsvis i ett par lager. Troligen utgör de resterna 
av grunden till hus. En risbädd bestod av 0,3—0,5 m 
tjocka pinnar tätt lagda i SV-SO riktning. Två 
gårdsplaner med kullersten från två olika skeden i 
området och en syllstensrest med 0,3-0,5 m stora 
stenar lagda i två skikt rensades fram.

Det framtagna fyndmaterialet visar entydigt, att 
kvarteret bebyggts under senare hälften av 1700-ta- 
let och tidigt 1800-tal, och således inte var bebyggt 
under de första hundra åren av stadens historia.
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Fynd: yngre rödgods.

Datering: 1700-tal-1800-tal.

Kristinehamn, kv Vågen
Kristina Carlsson

Provundersökning av delar av kv Vågen, beläget 
strax intill Varnans södra strand.

I området påträffades inga spår av orörda kultur
lager. Sentida fyllnadsmassor med inblandning av 
äldre fynd noterades ner till ett djup av ca 1 m, där 
steril lera tog vid. Avsaknaden av kulturlager kan 
vara resultat av senare tiders schaktningsarbeten 
inom berört markområde. Inga vidare åtgärder an
ses nödvändiga före nybyggnation.

Fynd: —

Datering: —

Segerstads socken, fornl 18
Tore Artelius

Undersökningen föranleddes av att markägaren för 
att utöka åkerarealen schaktade bort större delen av 
ett gravfält, bestående av ca 15 höggravar, ca 9-15 
m i diameter och 1-1,5 m höga.

Efter skadegörelsen återstår, i områdets södra 
oskadade del sex högar. Undersökningens målsätt
ning var att dokumentera eventuella gravhögsres- 
ter, tidigare okända gravar samt eventuella boplats
lämningar på den skadade ytan. Den skadade norra 
delen av gravfältet är ca 100x85 m stor.

Vid undersökningen genomsöktes dumphögarna 
och dokumenterades 24 flatmarksgravar. Inga för
historiska boplatslämningar fanns inom den 
avschaktade ytan.

Under dumphögarna i områdets norra del påträf
fades en delvis skadad rund stensättning, 7 m i dia
meter och 0,15 m hög med mittblock. Omedelbart 
norr om graven kunde två mycket fragmentariska 
rester av sannolikt ursprungligen likartade gravar 
konstateras. Stensättningen undersöktes endast del
vis och ligger kvar.

Tre gravtyper har förekommit inom den skadade 
ytan. På ytan har först anlagts ett flatmarksgravfält, 
idag bestående av ca 25 gravar. På detta har senare 
anlagts ett gravfält med stensättningar. I en tredje 
fas har anlagts sju till nio högar på området. Högar
na har lagts så att de täckt de två äldre gravfältsfa- 
serna. Inga dateringar av gravarna kan erhållas ut
ifrån fynden.

Fynd: keramik, brända ben, hartstätning.
Datering: —

Västergötland

Gärdhems sn, fornl 97
Bo Strömberg

I samband med projektering av ett småhusområde 
vid Halvorstorp provundersöktes ett område kring 
en skålgropsförekomst.

I ett av de tio provschakten påträffades boplats
rester i form av en härd. Denna var belägen ca 20 m 
från älvkvarnsförekomsten. En fortsatt undersök
ning av området ansågs därför motiverad.

Vid undersökningen banades mylla och ploglager 
av från bergshällen samt området omedelbart norr 
om denna. Efter avtorvningen framkom 4 flat
marksgravar, 2 gropar, 4 härdar aoch 7 sotfläckar.

Flatmarksgravarna var samlade till en avsats i 
berghällens västra del. Fyllningen i gravarna bestod 
av sotig sand med kolfragment, rester av keramik
kärl och fragment av brända människoben.

Bergshällen spolades av med vatten och borsta
des. Inga ytterligare skålgropar eller ristningar på
träffades.

Fynd: keramik, brända ben.

Datering: yngre bronsålder — äldre järnålder.

Källby sn, fornl 57
Bengt Nordqvist

Med anledning av planerad villabebyggelse provun
dersöktes en stenåldersboplats. Vid undersökning
en påträffades enstaka avslag av lokal kambrisk flin
ta och importflinta inom ett lOOx 100 m stort områ
de. I områdets norra del påträffades enstaka mörk- 
färgningar. Boplatsen berör nio tomter inom ex
ploateringsområdet .

Platsen utgör en av de få kända stenåldersboplat- 
serna i denna del av Vänerområdet. Inte många är 
dokumenterade i Västergötland över huvud taget, 
dvs har placerats i sitt tids- och funktionssamman- 
hang.

Fynd: flinta.

Datering: stenålder.

Larvs sn, fornl 208
Tore Artelius

Provundersökningen föranleddes av att en grustäkt 
ev kommer att utvidgas över en kraftig grusås med 
ett gravfält bestående av minst 12 runda stensätt
ningar, de flesta övertorvade. Gravfältet (Larv 208) 
och ett område med fossil åkermark (Larv 209) upp
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täcktes vid RAÄ:s fornminnesinventering 1983, då 
täktverksamhet redan pågick. Syftet var att dels un
dersöka och borttaga en skadad stensättning invid 
taktens södra kant, dvs i gravfältets norra del, dels 
att undersöka utbredningen, omfattningen samt det 
stratigrafiska förhållandet mellan anläggningarna 
på gravfältet. Som ett tredje moment ingick att un
dersöka huruvida det även finns rester av bosätt
ning. På åsens västra sida undersöktes även det fos
sila åkerområdet (jfr nr 209).

Gravfältet sträcker sig över en 3 500 m2 stor yta. 
Det finns anläggningar mellan de synliga gravarna 
och stensättningarna överlagrar delvis varandra.

Stensättningarna är huvudsakligen av två typer, 
dels runda, övertorvade gravar, ca 7 m i diameter 
och 0,3 m höga, med en tydligt markerad kantked
ja, dels stensättningar med större diameter och upp 
till 0,6 m höga, idag utan distinkt kantavgränsning. I 
mitten av gravfältet kan det inte uteslutas att flat- 
marksgravar förekommer.

I den skadade anläggningen, som ursprungligen 
varit en rund stensättning med en diameter av ca 10 
m, fanns kol, några brända ben samt enstaka kera
mikskärvor.

Gravarnas form, läge i förhållande till varandra 
och till topografin, antyder att gravfältet anlades 
under äldre järnålder, kanske redan under yngre 
bronsålder. Åsens högsta punkt var belägen i det 
område som nu utgörs av grustäkt. Sannolikt har 
det förekommit gravar även här. Troligt är att grav
fältets äldsta anläggningar har placerats i detta, för 
yngre bronsålder så typiska läge.

Inga boplatslämningar påträffades inom grav- 
fältsytan.

Omedelbart norr om gravfältet låg dock synliga 
härdrester inom den av grusbolaget avschaktade 
ytan.

Fynd: keramik, brända ben, kol.

Datering: äldre järnålder.

Larvs sn, fornl 209
Tore Artelius

Undersökningen föranleddes av att en grustäkt 
eventuellt kommer att utvidgas över en kraftig grus
ås med ett gravfält (Larv 208) och ett område med 
fossil åkermark (Larv 209).

Syftet var dels att undersöka en skadad stensätt
ning dels att undersöka gravfältets utbredning samt 
det stratigrafiska förhållandet på gravfältet och 
inom det fossila åkerområdet.

I området med ryggade åkrar grävdes fem schakt. 
Inga fynd framkom förutom recent material. Enligt 
tidigare markägare har de ryggade åkrarna odlats så 
sent som 1929.

Fynd: —

Datering: -

Lidköping, kv Bofinken 9
Viktor Svedberg

Provundersökning med anledning av ett planerat 
husbygge på den södra halvan av tomten. Enligt två 
äldre kartor från ca 1670 och 1750 har stadsgränsen 
då gått i den nordvästra kanten av tomten varvid 
tomtens södra del legat utanför stadsgränsen.

I den södra delen av tomten förekom i sanden tre 
tunna träflislager 0,3, 0,45 och 0,6 m under mark
ytan. Det mellersta lagret var bränt och bör kunna 
sättas i samband med 1849 års brand. Mitt på tom
ten fanns 0,6—0,9 m under markytan sandig mylla 
som tyder på att marken odlats och 0,35 m under 
markytan fanns ett tunt träflislager som också bör 
vara från 1800-talsbranden. Längst i norr fanns 
0,75-1,05 m under markytan ett kulturlager med en 
tunn brandhorisont, som förmodligen är från 1703 
års brand. 0,3—0,6 m under markytan fanns ett kul- 
turjordsblandat raseringslager som troligen är rester 
efter bebyggelsen närmast före 1849 års brand. Inga 
klart daterande fynd framkom i provgroparna.

Fynd: - 

Datering: -

Mölndals kommun, fornl 110
Bengt Nordqvist

I samband med planerad industribyggnation i Ball- 
torp undersöktes en överlagrad boplats, som påträf
fades vid förundersökning år 1986. Hasselnötter och 
flintspån upptäcktes då under ett 1 m tjockt lager av 
lera.

I delar av det övriga området fanns boplatsspår i 
olika sand- och gruslager.

Fynden koncentrerade sig till två områden, det 
ena längst upp och det andra längst ner i sluttning
en. Den övre belägna boplatsytan innehöll ett stort 
flintmaterial och organiska lämningar från äldre och 
mellersta delen av mesolitikum. Exempel på identi
fierade djurarter är uroxe, kronhjort, vildsvin, vild
katt, havsörn, utter och torsk. Underst, nedgrävd i 
leran, påträffades en eldstad.

På den nedre ytan, i ett gruslager, påträffades en 
stor mängd obrända och brända hasselnötter, ett 
mindre flintmaterial och ett till hälften förkolnat 
halvmeterstort vedträ.

Dessa båda boplatslämningar tillhör kategorin 
överlagrade boplatser, som är ett resultat av den 
postglaciala transgressionen. Balltorp utgör en av 
de få boplatser i Västsverige där det har påträffats ett
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rikt benmaterial tillsammans med ett stort flintma
terial.

Fynd: skivyxa, kärnyxor, borr. knivar, sticklar, lan- 
cettmikroliter, benavfall, benredskap, hasselnötter.

Datering: äldre och mellersta delen av mesolitikum.

Mölndals kommun, fornl 111
Bengt Nordqvist

I samband med planerad industribyggnation i Ball- 
torp undersöktes boplatsindikationer, som upp
täckts vid förundersökningar 1986. Då påträffades 
flintavslag och mörkfärgningar.

Endast enstaka flintavslag påträffades. Inga an
läggningar eller dylikt framkom.

Tidigare har ett i huvudsak neolotiskt flintmate
rial insamlats.

Fynd: flintavslag.

Datering: yngre stenålder.

Norra Björke sn, fornl 6
Jörgen Streiffert

I samband med omläggning av riksväg 44, delen 
Trollhättan - länsgränsen mot Skaraborgs län, ut
fördes provgrävningar i eller invid åtta fornlämning- 
ar. Norra Björke nr 6, ett fynd av harpixkakor, var 
en av de fornlämningar som berördes.

Tyvärr råder osäkerhet om den exakta fyndplat
sen. Det finns för närvarande tre olika uppgifter om 
den. Den ena är från fornminnesinventeringen 
1983, den andra bygger på en uppgift från tidigare 
markägaren (Arne Olsson). Tredje uppgiften kom
mer från en rapport i ATA (dnr 5682/63). Samtliga 
platser ligger i ett brett dike, som skär genom ett 
sankmarksområde.

Två av fyndplatsangivelserna låg ca 60 m norr om 
den blivande vägen, men inom ett planerat 
rastplatsområde. Pga dåliga markförhållanden kun
de dessa tyvärr inte provundersökas i detalj. Inom 
ett litet område invid en mindre bergrygg syntes två 
härdar i två av de schakt som upptogs.

Inom den blivande vägsträckningen, företogs en 
begränsad undersökning eftersom ytterligare in
grepp i den vattensjuka marken kunde orsaka om
fattande vattenskador på de kringliggande åkerytor
na. Inga iakttagelser av arkeologiskt intresse gjor
des.

Fynd: -

Datering: —

Norra Björke sn, fornl 9
Jörgen Streiffert

I samband med omläggning av riksväg 44, delen 
Trollhättan — länsgränsen mot Skaraborgs län, ut
fördes provgrävningar i eller invid åtta fornlämning
ar. Norra Björke nr 9, registrerad som en fyndplats 
för krukskärvor och stenpackningar, var en av de 
fornlämningar som berördes. Fornlämningen ligger 
på en avsats, nära ett större gravfält, och berörs 
nästan helt av den blivande vägen.

Vid provundersökningen påträffades flera mörk
färgningar. En av dessa undersöktes och tolkades 
som en kokgrop. I övrigt syntes en härd och ett ca 5 
cm tjockt kulturlager på avsatsens västra delar. Här 
hittades dessutom en förhistorisk keramikbit och en 
bit bränd lerklining.

Fornlämningens närhet till ett större gravfält, 
fornl nr 6, de påträffade anläggningarna och fynden, 
motiverar en fortsatt undersökning av platsen.

Fynd: keramik, lerklining.

Datering: förhistorisk tid.

Stora Lundby sn, fornl 57
Lars G Johansson

Med anledning av planerad golfbana på Öjareds sä
teri invid sjön Mjörn genomfördes en förundersök
ning av en fyndplats för flintavslag. Platsen hade vid 
göteborgsinventeringen i början av 1900-talet regis
trerats som stenåldersboplats.

Vid undersökningen framkom inga lämningar ef
ter förhistorisk bebyggelse eller redskapstillverk- 
ning.

Fynd: —

Datering: r-

Tranemo sn, fornl 64:2, 471
Tore Artelius

Intill länsväg 156 strax väster om Tranemo samhälle 
hade två stensättningar skadats vid vägsläntning 
1985. En av dem var oregistrerad som fornlämning. 
Undersökningen är ev bara en i raden av liknande 
fall. Den utfördes i syfte att ta reda på vilken ambi
tionsnivå som är rimlig vid undersökning av så pass 
skadade gravar i ett av västsveriges mest undersökta 
områden vad beträffar järnålderslämningar.

Gravarna var belägna på en grusås parallellt med 
Assman, en biflod till Ätran. Den tidigare registre
rade graven (nr 64:2) utgjordes av en rest av en rund 
stensättning, ursprungligen 9 m i diameter och 0,5 
m h. I den norra delen hade ca 3 m av graven schak
tats bort. Den hade kantkedja och ett tydligt förhöjt
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Bilden visar fornlämning471 i Tranemo socken, Västergötland. Graven 
har en flack stensättning, som till hälften tagits bort vid vägarbeten på 
50-talet. Foto L Lundqvist.
This burial consisted ofa low stone-setting, half of which was removed by 
roadworks in the 1950s.

mittparti i centrum. I anläggningen påträffades 
brända ben och keramik. Keramiken är av en typ 
som främst förekommer under andra hälften av för
romersk järnålder och första hälften av romersk 
järnålder.

Den oregistrerade graven (nr 471) var en rest av 
en rund stensättning, 10,5 m i diameter och 0,5 m 
hög, utan särskilda konstruktionsdetaljer. Graven 
var borttagen till hälften.

Fynd: keramik, brända ben.

Datering: förromersk — romersk järnålder.

Vassända-Naglums sn, fornl 89
Kristina Carlsson

Undersökningen föranleddes av en planerad tra
fikplats som berörde fornlämningen.

Området karterades. Vid karteringen identifiera
des 11 ryggade åkrar, med skålformiga försänkning

ar emellan. Åkrarna var mellan 2—4 m breda, 
25 - 40 m långa. De var till formen välvda och 
0,1-0,2 m höga. På grundval av gammalt kartmate
rial dateras åkrarna till 1800-talet.

Fynd: -

Datering: 1800-tal.

Västra Tunhems sn, fornl 74
Jörgen Streiffert

I samband med omläggning av riksväg 44, delen 
Trollhättan — länsgränsen mot Skaraborgs län, ut
fördes provgrävningar i eller invid åtta fornlämning- 
ar. Västra Tunhem nr 74, ett gravfält och älvkvarns- 
förekomster, var en av de fornlämningar som delvis 
berördes. Fornlämningen låg på en mindre berg
rygg. Vägen skulle byggas omedelbart söder om ett 
område med väl synliga högar.

Invid fornlämningen påträffades sex sotfläckar
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inom ett begränsat område. Bland en mindre mängd 
odlingssten på bergryggen hittades en knacksten 
samt en kombinerad knacksten och kärna, allt i dia
bas. Ett skifferhänge påträffades i schaktmassorna 
öster om bergryggen.

Sotfläckarna dokumenterades vid provundersök
ningen. Området behöver ej undersökas ytterligare.

Fynd: skifferhänge, knacksten.

Datering: äldre bronsålder - yngre järnålder.

Västra Tunhems sn, fornl 83
Jörgen Steiffert

I samband med omläggning av riksvägg 44, delen 
Trollhättan - länsgränsen mot Skaraborgs län, ut
fördes provgrävningar i eller invid åtta fornlämning- 
ar. Västra Tunhem nr 83 var en av de fornlämningar 
som berördes. Enligt en privatperson finns här ett 
asklager under en stenpackning. Vid provundersök
ningen påträffades dock ej detta lager. Troligen har 
man felaktigt tolkat ett starkt skifferhaltigt, grusigt 
moränlager som ett sotlager.

I ett av de schakt som upptogs i samband med 
sökandet efter asklagret påträffades en, ej registre
rad älvkvarn på en berghäll under ett 0,2—0,3 m 
tjockt matjordslager.

Ytterligare älvkvarnar framkom på en bergrygg 
ca 250 m väster om fornlämning 83, totalt 21 styck
en. Ingen av dessa var tidigare kända. Tjugo styck
en låg inom en 1,2x3 m stor yta och längs en kant 
som stupade lodrätt. En älvkvarn låg ca 20 m norr 
om nämnda älvkvarnar. Området behöver ej under
sökas ytterligare.

Fynd: —
Datering: -

Västra Tunhems sn, fornl 207
Jörgen Streiffert

I samband med omläggning av riksväg 44, delen 
Trollhättan - länsgränsen mot Skaraborgs län, ut
fördes provgrävningar i eller invid åtta fornlämning
ar. Västra Tunhem nr 207, registrerad som två älv
kvarnar på en bergrygg var en av de fornlämningar 
som berördes.

Den del av bergryggen som berördes av väg
byggnationen rengjordes från mossa och övrig vege
tation. Under vegetationsskiktet framkom totalt 38 
älvkvarnar, fördelade på 6 olika förekomster. Tre 
av älvkvarnsförekomsterna, sammanlagt 31 älv
kvarnar, låg i och invid en mindre svacka i berget. 
En av dessa bestod av 29 älvkvarna, de två övriga 
var solitärer.

I en sluttning åt SSO låg ytterligare en älvkvarns- 
förekomst, bestående av fem älvkvarnar. Tre av 
dessa låg tätt samlade i en triangel, då två övriga var 
placerade på ett sådant sätt att hela förekomsten 
bildade en större triangel med sidor på 0,5 m. På 
berghällens NV och NO sluttningar fanns två en
samliggande älvkvarnar. 70 m öster om bergryggen 
påträffades dessutom en härd. Fynden dokumente
rades vid provundersökningen.

Området behöver ej undersökas ytterligare.

Fynd: - 

Datering: —

Västra Tunhems sn, fornl 275
Jörgen Streiffert

I samband med omläggning av riksväg 44, delen 
Trollhättan - länsgränsen mot Skaraborgs län, ut
fördes provundersökningar i eller invid åtta forn
lämningar. Västra Tunhem nr 275, en boplats med 
okänd utsträckning, var en av de fornlämningar som 
berördes.

Vid provundersökningstillfället var emellertid vä
gen redan lagd över fornlämningen. Detta medför
de att provundersökningen koncentrerades till ett 
område, ca 400 m öster om den registrerade forn
lämningen, där man tidigare påträffat rester av en 
härd. Vid undersökningen syntes ett flertal mörk- 
färgningar, dock inga av arkeologiskt intresse. Tro
ligen har en av mörkfärgningarna felaktigt tolkats 
som härdrest.

Fornlämning 275 finns troligen kvar på ömse si
dor om vägen. Tidigare funna flintföremål har på
träffats inom ett större område och vägbyggnatio
nen berör endast delar av detta område. Fornläm
ning sträcker sig dock ej till området som nu är 
dokumenterat.

Fynd: - 

Datering: -

Väne-Åsaka sn, fornl 44
Jörgen Streiffert

I samband med omläggning av riksväg 44, delen 
Trollhättan — länsgränsen mot Skaraborgs län, ut
fördes provgrävningar i eller invid åtta fornlämning
ar. Väne-Åsaka nr 44 var registrerad som två älv- 
kvarnsförekomster.

Fornlämningen ligger på nordöstra delen av ett 
impediment. Vägsträckningen skär genom impedi- 
mentets södra delar. Detta område, samt angrän
sande områden i vägens sträckning, provundersök- 
tes. Inga iakttagelser av arkeologiskt intresse gjor
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des. Själva fornlämningen berörs ej av vägbyggna
tionen.

Fynd: —

Datering: —

Väne-Åsaka sn, fornl 67
Jörgen Streiffert

I samband med omläggning av riksväg 44, delen 
Trollhättan - länsgränsen mot Skaraborgs län, ut
fördes provundersökningar i eller invid åtta forn- 
lämningar. Väne-Åsaka nr 67 var registrerad som 
en älvkvarnsförekomst.

Vägsträckningen ligger ca 60 m söder om forn
lämningen och ca 150 m syd om ytterligare en älv
kvarnsförekomst. Vägsträckningens närhet till tidi
gare kända fornlämningar motiverade provunder
sökningen. Inga iakttagelser av arkeologiskt intres
se gjordes. Själva fornlämningen berördes ej av väg
byggnationen.

Fynd: —

Datering: —

Örslösa sn, fornl 39
Kristina Carlsson

Kartering och provgrävning av fossil åkermark med 
anledning av planerad radhusbebyggelse. Under
sökningen gjordes i samarbete med personal från 
riksantikvarieämbetet, Df och institutionen för kul
turgeografi i Stockholm.

Efter studier av lantmäteriakter över området 
karterades åkerytan och profilmätningar gjordes. 
Vidare grävdes ett mindre schakt rakt igenom en av 
åkerryggarna med tillhörande diken i syfte att se hur 
ryggarna var uppbyggda. Av jordprofilen att döma 
kan inte plöjningen av området ha skett under nå
gon längre tidsperiod. Kartmaterialet visade också 
att åkrarna sannolikt upptagits i samband med laga 
skifte, eftersom de inte återfinns på 1700-talskartan, 
men väl på laga skifteskartan från 1831. Redan 1877 
tycks området åter utlagt som betesmark, enligt den 
äldre ekonomiska kartan. I akten till skifteskartan 
kan man läsa att åkrarna tjänat till havreodling - 
med en låg bonitet.

Ytterligare undersökningar av åkerområdet an
sågs inte motiverade.

Fynd: —

Datering: —

Västmanland

Arboga, kv Gropgården 11, fornl 34
Kenneth Svensson

Med anledning av husbyggnation har en förunder
sökning utförts i kvarteret. Kulturlagret visade sig 
emellertid vara urschaktat i samband med en tidiga
re vattenledningsdragning.

Fynd: - 

Datering: -

Arboga, kv Remsnidaren 9, fornl 34
Mats Mogren, Bent Syse

På grund av planerad nybyggnation av bostäder har 
en provundersökning gjorts inom kvarteret.

Tre provschakt togs upp inom den tänkta exploa- 
teringsytan. Det befanns, att kulturlagren avtog 
mycket dramatiskt inom fastigheten. I områdets 
nordvästra parti hade kulturlagren, träflis- och göd- 
selblandade med åtminstone ett tydligt byggnads- 
skede, en mäktighet av ca 1 m. I sydvästra hörnet 
var de ca 0,6 m tjocka och i sydöst ca 0,4 m. I det 
senare fallet var de dessutom av en magrare karak
tär.

Fastigheten utgör en del av stadens sydligaste ut
kant under denna tid.

Fynd: -

Datering: 1500-tal.

Dingtuna sn, Prästgården 1:1 II, fornl 361-364
Karlis Graufelds, Kjell Johansson

Med anledning av planerad bostadsbebyggelse fos- 
fatkarterades ett område nordost om Dingtuna sam
hälle. Vid en tidigare specialinventering hade sten
strängar påträffats på tre skilda platser inom områ
det. Fosfatkarteringen bekräftade, att det sannolikt 
finns boplatser i anslutning till alla tre stensträngslo- 
kalerna.

Fynd: —

Datering: äldre järnålder?

Dingtuna sn, Präsgården 1:1 II, fornl 361—364
Asa Svedberg

Omedelbart nordost om befintlig bebyggelse i Ding
tuna har ett 200x400 m stort område aktualiserats 
för planläggning. En provundersökning har därför

368



utförts i anslutning till fyra fornlämningslokaler, vil
ka registrerats vid en specialinventering, samt i om
råden som vid efterföljande fosfatkartering visat sig 
ha höga fosfatvärden. I anslutning till området lig
ger ett fornlämningskomplex av yngre bronsålder - 
äldre järnålderskaraktär med gravfält, resta stenar 
och stensträngar. Provundersökningen koncentre
rades till fyra huvudområden, totalt ca 1800 m2 (ca 
650 löpmeter).

I det västra området framkom, förutom den re
gistrerade fornlämning 364 (två stensträngar och 
mellanliggande skålad yta), minst två stensättnings- 
liknande lämningar samt ett angränsande kulturla
ger. Dessutom påträffades spridda skärvstenskon- 
centrationer och ytterligare en vinklad stensträng, 
vilken sannolikt inhägnar en förhistorisk boplatsyta. 
I en angränsande stenfri yta framkom vid schakt- 
ning också keramik, lerklining samt ett stycke järn
slagg.

I det nordöstra området påträffades förhistorisk 
smidesslagg, en järnnit, järnspikar och järnfrag
ment, del av ugnsvägg, keramik, lerklining och kol. 
Platsen begränsas i nordväst av en halvcirkelformad 
ändmorän, vilken var påbyggd till en 6—10 m bred 
vall, delvis terrasserad på utsidan. Av äldre kartma
terial framgår, att en liknande ändmorän i nordsyd- 
lig riktning bör ha funnits i öster.

Inom området finns ett flertal stensträngar i ett 
invecklat system. Från sankmarken i väster löper en 
ca 2,5-3 m bred vägliknande anläggning upp mot 
den vallomgärdade anläggningen och tvärar över 
denna. Väganläggningen kan följas 35 m utanför 
vallen och 50 m innanför densamma. Området har 
karaktär av hägnad boplats.

Några schakt togs även upp i anslutning till en 
fägata i söder (fornlämning 363) och vid två sten- 
sättningar i områdets norra del (fornlämning 362).

Fynd: nit, spikar, järnfragment, slagg, krukskärvor, 
lerklining, kol.
Datering: förromersk järnålder - vikingatid.

Västerås, Bondtorget/Stadsparken, fornl 232
Mats Mogren, Svante Forenius

Med anledning av uppförandet av toalettbyggnader 
samt ledningsdragning på Bondtorget respektive i 
Stadsparken, företogs arkeologiska undersökning
ar, emedan kulturlagerförekomst, åtminstone på 
Bondtorget, var känd sedan tidigare.

På Bondtorget upptogs med maskin ett VA- 
schakt från mitten av Kyrkogatan in till den punkt 
där ledningarna skulle ansluta i toalettbyggnaden. 
På detta sätt erhölls en ca 10 m lång sektion. Ca 2 m 
av ledningsschaktet grävdes för hand, varvid fynden 
tillvaratogs stratigrafiskt.

Även den yta, vilken upptogs av toalettbyggna
dens grund handgrävdes delvis. Arbetet avbröts ca 
0,4 m under byggnadens grundläggningsnivå, vid ett 
tydligt lagerskilje, så att ingreppet i kulturlagret 
skulle bli lätt identifierbart i framtiden.

Kulturlagrens mäktighet uppgick till ca 0,9-0,95 
m i Kyrkogatan, 1,05-1,2 m vid trottoarens inner- 
kant samt ca 1,5 m på platsen för toalettbyggnaden.

En äldre gatunivå kunde möjligen urskiljas, ca 
0,5 m under den nuvarande, men bedömningen var 
osäker på grund av störningar från ledningsschakt. 
Ca 4,5 m innanför trottoarens ytterkant märktes ett 
tydligt skilje i lagrens sammansättning, vilket var 
genomgående i hela lagerstapeln. Väster därom do
minerade avsatta organiska lager, medan inslaget av 
påfört material var markant öster om skiljet. Detta 
kan indikera en aktivitetsgräns, eventuellt en tomt
gräns.

På platsen för toalettbyggnaden kunde byggnads- 
lämningar från två separata bebyggelseskikt doku
menteras. Den övre anläggningen utgjordes av res
terna efter ett trähus med plankgolv, den undre av 
ett trähus med lergolv. Byggnaderna hade olika 
orientering.

I det undre huset påträffades en stor mängd de- 
gelfragment, varför det är troligt att byggnaden 
fungerat som ett gjuteri.

Daterande fynd från det allra understa lagren sak
nades, men en äldsta datering för aktiviteter på plat
sen torde ligga inom 1200-talet.

Vid schaktningsarbetena i Stadsparken konstate
rades, att så gott som hela den aktuella volymen var 
söndergrävd av ledningsschakt. En brandskadad be
byggelsenivå kunde dock konstateras ca 3 m under 
nuvarande markyta, ovanför fanns endast fyllnads
massor. Någon datering erhölls ej.

Fynd: jacobikanna i stengods, BI-gods, laggad 
spann, laggskåls- och läderfragment, degelfrag- 
ment.

Datering: hög medeltid — senmedeltid.

Västerås, Lundahlska jorden (fd kv Klaudia), fornl 
232
Mats Mogren

På grund av förestående nybyggnation av parke
ringshus inom fastigheten Lundahlska jorden har en 
arkeologisk undersökning utförts. Den föregicks av 
en förundersökning år 1986, då kulturlager konsta
terades. Med maskin schaktades ner till ett kulturla
ger, vilket sedan delvis handgrävdes. Kulturlagret 
konstaterades vara påfört. Det innehöll bl a kera
mik från vitt skilda, och framför allt äldre, tidsperio
der än det närmast under följande lagret. Åter
stående delar av detta lager (undersökningsytans
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västra parti) schaktades därför bort med maskin.
De egentliga, avsatta lagren, vilka hade en tjock

lek av 0,6-0,7 m, innehöll två huvudsakliga bebyg
gelseskikt, vart och ett med flera ombyggnadsfaser 
och bitvis mycket komplicerad stratigrafi.

Den äldsta etableringen inom området, vilken 
tycks ha ägt rum någon gång kring år 1300, indikera- 
des av några hägnadssystem, vilka av antalet stolp- 
hål att döma, hade byggts om flera gånger. När en 
bebyggelse väl hade etablerats uppfördes under en 
relativt kort tidsperiod (ca 200 år), sex eller möjli
gen sju byggnader inom undersökningsytan. Två av 
dem hade åtminstone två distinkta byggnadsfaser. 
Ett av husen var ett bostadshus med ett kraftigt 
spisfundameńt. En annan, mer gåtfull lämning be
stod av ett enda stort fundament av mycket stora 
gråstenar, ca 4,5 m brett. Dess funktion var osäker, 
men det torde röra sig om något slags hantverks- 
byggnad. I anslutning till fundamentet hade anlagts 
en avloppsbrunn, bestående av en nedgrävd tunna. 
Från denna ledde en risflätad ränna mot undersök- 
ningsytans sydvästra hörn. En tegelanläggning väs
ter om gråstensfundamentet hade likaså haft en 
oviss funktion.

Fyndmaterialet från undersökningen är ganska 
magert, när man ställer det i relation till de omfat
tande bebyggelselämningarna. Däremot är det till
varatagna osteologiska materialet relativt stort. 
Prover för dendrokronologisk och paleoekologisk 
analys insamlades konsekvent.

Fynd: keramik, ben.

Datering: högmedeltid — senmedeltid.

Östergötland

Borgs, Kimstads, Lots snr (E4 Lövstad—Norrkö
ping), fornl 37, 50, 51, 60, 68, 186 m 11
Carin Claréus, Catharina Nilsson

Inför planeringen av den nya vägsträckningen av 
E4, delen Lövstad-Norrköping, utfördes en spe
cialinventering i fält samt genomgång av arkivhand
lingar på lantmäteriet i Linköping, länsmuseet i Lin
köping och på ATA, riksantikvarieämbetet.

Vid inventeringen påträffades ett flertal områ
den, vilka topografiskt sett kan innehålla dolda 
fornlämningar såsom t ex boplatser. Inom Finstads 
ägor, omedelbart väster om den medeltida väg
sträckningen vid Tallbo, påträffades ett eventuellt

gravfält.
Fosfatkartering och provundersökning har före

slagits som nästa steg.

Fynd: —

Datering: -

Borgs och Lots snr (E4 Lövsta—Norrköping)
Karlis Graufelds, Kjell Johansson

Fosfatkartering längs E4:ans nya sträckning Löv- 
sta-Norrköping. Förhöjda fosfatvärden fanns på 
elva olika platser, bl a vid Lövsta trafikplats, väg
sträckan vid Borg samt utmed den nuvarande vägen 
vid Klockartorpet.

Fynd: —

Datering: —

Hällestads sn, Ljusfallshammar, Djuckeröhyttan, 
fornl 269
Bent Syse, Svante Forenius

Inför planerad vägdragning utfördes en besiktning 
och deluppmätning vid platsen för den tidigare bort
schaktade Djuckeröhyttan och dess slaggvarp.

På platsen kunde konstateras, att slaggvarpen va
rit utsatt för kraftiga förändringar under sen tid. Ett 
husbygge på varpen har planat ut dess topp, schakt- 
ningar för järnvägsbygget har tagit massor ur var
pens nordöstra del och stora mängder slagg har 
transporterats bort ur varpens sydvästra sida.

Strax öster om varpen påträffades en utkastad 
stensamling, vilken bestod av eldpåverkad och upp
hettad sten. Detta material härrörde sannolikt från 
hyttan och hade fyllts ut här i samband med järn- 
vägsbyggandet.

Nedanför den ovan nämnda utfyllnadsplatsen, i 
nivå med slaggvarpens bas, fanns rester efter ett 
stenfundament med som mest tre skift kallmurade 
stenar. Eventuellt rörde det sig om rester efter ett 
brofundament över hyttbäcken, som tidigare kan ha 
haft en sträckning här förbi.

Några intakta rester efter hyttan och den på plat
sen tillhörande hammaren återfanns inte. Kvar efter 
den tidigare järnframställningen fanns endast en 
kraftigt förändrad och schaktpåverkad slaggvarp.

Fynd: —

Datering: hyttan omnämns första gången år 1625.
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Kuddby sn, Kuddby kyrkogård, invid fornl 112
Carin Claréus

I samband med schaktning för en ny VA-ledning 
utfördes en antikvarisk kontroll på Kuddby kyrko
gård. Schaktet löpte strax utanför en terrassmur i 
norr, in under muren samt vidare mot och in i Kudd
by kyrka.

Den del av schaktet som kontrollerades och do
kumenterades var 7 m lång, ca 1,3 m bred och 1,4—2 
m djup. Förutom detta okulärbesiktigades resten av 
schaktet, vilket redan var grävt. Denna del var 8 m 
lång. Endast grus och sand kunde iakttagas under 
markytan.

I schaktets norra del fanns en terrassmur, ca 0,6 m 
under nuvarande markyta. I dess norra del stupade 
marken kraftigt ner. På insidan, mot kyrkan, kunde 
en annan stenbyggnad iakttagas. Möjligen utgjorde 
dessa stenar rester av den tidigare bogårdsmuren. I 
anslutning härtill syntes den gamla markytan, ca 
1 — 1,3 m under nuvarande markyta. Bland stenarna 
i terrassmuren och ovanpå bogårdsmuren (?), fanns 
tegel och kalkbruk samt omedelbart ovanpå den 
gamla markytan ett 0,3 m tjockt kalkbrukslager. 
Tegelbitarna och kalkbruket härrörde troligen från 
den år 1827 rivna medeltida kyrkan.

Fynd: tegel, kalkbruk.

Datering: nyare tid före 1850.

Kumla sn. Åsby 4:1, fornl 24
Carin Claréus

I samband med täckdikning inom en åkerareal på ca 
7 ha, utfördes en antikvarisk kontroll av ca 1720 
löpmeter schakt, inom en yta av ca 28 000 nr.

Täckdikena var ca 40—250 m långa, ca 0,4 m bre
da samt ca 0,6—1,5 m djupa. Schakten grävdes med 
ett specialredskap, vilket samtidigt som schaktet 
grävdes även matade ner en dräneringsslang. Med 
anledning av detta kunde endast en okulärbesikt- 
ning av de redan grävda schakten utföras.

Inga boplatslämningar kunde iakttagas i något 
schakt. Myllagret var endast ca 0,2 m tjockt och 
över större delen av området vidtog styv lera direkt 
under myllan.

Inom ett område i östra delen fanns svart dyig 
lera, vilken troligen utgjorde rester av en mindre sjö 
eller dylikt. Inom ett område i västra delen fanns, i 
nord-sydlig riktning, ett sandigt parti omedelbart 
under myllan.

Strax söder om fastigheten Åsby 4:5 framkom i 
det närmast gården liggande täckdiket en 7 m lång 
°ch 0,3 m djup nergrävning i leran, omedelbart un
der matjorden. Nergrävningen innehöll sand med 
tydliga gränser på var sida. Den syntes dock endast i 
den norra schaktväggen och fortsatte troligen in på

fastigheten Åsby 4:5.
I norra delen, i leran under matjorden, påträffa

des en osäker knacksten. För övrigt framkom ensta
ka bitar av bränd lera, obrända ben, tegelbitar samt 
annat recent material.

Då man funnit stenredskap i åkern, kan de tolkas 
som lösfynd från en eventuell boplats. Möjligen kan 
den vara belägen norr om vägen, det område som 
topografiskt sett verkar lämpligare som boplatsom
råde än den del vilken undersöktes i samband med 
täckdikningen.

Fynd: knacksten.

Datering: —

Linköping, kv Basfiolen, fornl 153
Leif Zerpe, Göran Tagesson

En arkeologisk undersökning har utförts med anled
ning av nybyggnation. Kv Basfiolen ligger centralt, 
mellan domkyrkan och S:t Lars och gränsar i söder 
till Stora Torget. I norr gränsar det till Ågatan, som 
i huvudsak följer sin medeltida sträckning.

De äldsta arkeologiska spåren av verksamhet i 
kvarteret framkom vid en undersökning år 1979 i 
kvarterets östra del. En gårdsanläggning daterades 
till 1400-talet genom flera myntfynd. Äldre läm
ningar, från 1300-talet, kunde också myntdateras.

Särskilt framträdande vid årets undersökning var 
en gårdsanläggning av kullersten från 1500-talet, vil
ken påträffades i ett par skikt i undersökningsområ
dets östra del. En brunn med ett välbevarat brunns
kar av trä gav möjlighet till dendroprovtagning. 
Den anlades troligen under 1400-talet. Spår av 
byggnader fanns i form av syllstenar och golvträres- 
ter. En hägnad, troligen av flätverk, fanns kvar som 
en tät stolphålsrad.

Schaktets västra del upptogs bl a av en källare 
från 1700-tal eller möjligen 1800-tal, vilken grävts 
ned igenom delar av ett garveri. Väster om källaren 
påträffades nöthår och kalk från beredningsproces- 
sen. Från en provundersökning år 1978 finns ett 
garverikar dokumenterat öster om källaren.

Smidesslagg förekom mer eller mindre utspritt 
över hela undersökningsytan. I brunnen påträffades 
läderskor och järnföremål. Keramik fanns i begrän
sad omfattning, såväl ler- som stengods.

Utmärkande för tomterna i kv Basfiolen under 
1600-talet är - enligt stadskartan — långsmala en
heter, där huvudbyggnaderna sannolikt var koncen
trerade till torget, medan de bakomliggande, norra 
delarna hade gårdsytor med uthus och byggnader 
för hantverk.

Den arkeologiska undersökningen motsäger inte 
denna bild eller att det är möjligt att applicera den 
även på medeltida förhållanden här.
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Fynd: järnföremål, keramik, läderskor, brunnskar, 
smidesslagg, nöthår, kalk.

Datering: 1300-tal-1800-tal.

Linköping, kv Brevduvan 21, fornl 153
Lena Lindgren-Hertz, Bent Syse

Undersökningen var en exploateringsundersökning, 
föranledd av nybyggnation i området. Den bedrevs 
som ett samarbetsprojekt mellan RAÄ-UV och 
Östergötlands länsmuseum. Undersökningsytan var 
uppdelad i två schakt, det ena utmed Klostergatan, 
det andra inne i kvarteret. Undersökningen före
gicks av en provundersökning år 1986.

Linköping anses uppvuxet kring Stora torget och 
de två kyrkorna. Undersökningsområdet låg norr 
om de centrala delarna, invid nuvarande Klosterga
tan, vilken här är något förskjuten i förhållande till 
den medeltida Gamla Stångsgatan, stadens infarts- 
led norrifrån mot Stora torget.

Områdets utveckling från den tidigaste etable
ringen på platsen, fram till den stora stadsbranden 
år 1700, indelas i fyra faser.

Fas I representerar kvarterets tidigaste exploate
ring. Området har under detta skede utnyttjats till 
åkermark. I fyndfattiga odlingslager undersöktes 
årderspår, hägnader och dike. Bebyggelsen i anslut
ning till platsens tidigaste åkerbruk låg utanför un
dersökningsområdet.

Fas II är inledning till en närmare anknytning till 
stadsmiljön. I lagerstrategrafin avlöses odlingslag- 
ren av andra lagertyper. Gamla Stångsgatan av 
kalkstensflis och sten, fundamenterad på en ris
bädd, anläggs.

Efter viss brukningstid markeras gatusträckning- 
en med en kantkedja. Bebyggelselämningar från 
denna fas saknades i undersökningsområdet.

Fas III karatäriseras av en intensiv verksamhet i 
området. Gamla Stånggatan rätades och fick ny 
kalkflisbeläggning. En tvärgata anlades. I anslut
ning till gatorna låg bebyggelse, däribland ett hus 
vars knuttimrade källare bevarats intakt. Virket är 
dendrokronologiskt daterat, källaren antages 
”byggd tidigast 1385 med en påbyggnad efter 1392” 
(T Bartholin).

Fas IV utgör den eftermedeltida tiden fram till 
stadsbranden 1700. Gamla Stångsgatan stensätts 
liksom tvärgränden. Ny träbebyggelse uppförs och 
en brunn grävs. Tvärgränden som var okänd före 
den arkeologiska undersökningen går ur funktion 
före 1600-talets slut då området är utlagt som tomt
mark på de äldsta stadskartorna.

Fynd: metall, glas, fajans, porslin, keramik av BI-, 
BII-, C-godstyp, kakel, kritpipor, läder, ben/horn.

Datering: 1300-tal—1600-tal.

Linköping, kv Glasrutan 2, fornl 161
Carin Claréus

Med anledning av planerad byggnation inom ett 
större område, där två skärvstenshögar finns regist
rerade, utfördes en förundersökning i anslutning till 
skärvstenshögarna, dels uppe på impedimentet, 
dels i åkern runt om.

Hela det för bebyggelse aktuella området omfat
tar ca 42 000 m2. Diagonalt genom området har en 
smalspårsjärnväg gått, varför impedimentet delvis 
är nerschaktat för spårområdet.

Sammanlagt provundersöktes ca 2 315 m2 genom 
35 provschakt, 4-120 m långa, 1,8—5,4 m breda 
samt ca 0,2—0,4 m djupa. Omedelbart under myllan 
och matjorden framkom förhistoriska anläggningar, 
både i sand och grus, men även i lera.

Uppe på impedimentet, på vilket de två registre
rade skärvstenshögarna finns, påträffades över hela 
moränhöjden både boplatslämningar, såsom här
dar, stolphål, mörkfärgningar, skärvstensområden 
och gravar i form av stensättningar.

Även ute på åkern, runt om impedimentet, på
träffades boplatslämningar samt gravar. I nordväst
ra delen av åkern fanns ett område med ett 0,2 m 
tjockt lager av sot, kol och skärvig sten omedelbart 
under myllan, i lera. I detta och intill fanns stolphål 
samt en härd, troligen finns här rester av ett hus. 
Även i östra delen av undersökningsområdet, i 
åkern, påträffades liknande lager.

Bland stensättningarna fanns både runda, kvad
ratiska (rektangulära?) samt ovala (skelettgrav?) 
anläggningar.

De recenta föremål, vilka påträffades härrörde 
troligen från den husgrund vars spisröse påträffades 
uppe på impedimentet.

Fynd: keramik, lerklining, bränd lera, harts (?), 
brända ben, recenta föremål.

Datering: bronsålder — järnålder.

Linköping, Gärstad (stg 8861 m fl), invid fornl 175
Åsa Svedberg

På grund av att ett område i Gärstad, i norra utkan
ten av Linköping, föreslagits som industriområde, 
provundersöktes en delyta om ca 6 000 m2. Ytan 
utgjordes av en åker, belägen ca 50 m öster om 
fornlämning 175, registrerad som rest av en hög el
ler röse med dominant krönläge och ca 100 m norr 
om fornlämning 184, en skärvstenshög. Fornläm- 
ningarna och omkringliggande områden, ligger i 
södra kanten av sjön Roxen. Ca 500—600 m nordost 
om provundersökningsområdet har tidigare bo
platsytor från stenåldern framkommit, under flat- 
marksgravfält, liksom ett flertal yxor från tidig neo-
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litisk tid. Orsak till undersökningen var önskemål 
om att fastställa fornlämningsgräns för att starta 
massåtervinningsverksamhet på platsen.

Tretton parallella schakt, varierande mellan 10 
och 65 m, drogs med mellanrum av4—10 m, tillsam
mans ca 750 m2. I syfte att lokalisera eventuella 
dolda kulturlager borttogs endast ploglagret. Inom 
tre ytor framkom boplatsindikationer, på nivåer 
mellan 38 och 40 m ö h. Roxens vattenyta har 
sänkts 2 m och 35-meterskurvan motsvarar den for
na strandlinjen. Över hela bredden av åkern, i norra 
delen, framkom inom en ca 20 x 60 m stor yta ett 
flertal anläggningar: 0,3—0,4 m under markytan no
terades två härdar, sex runda sannolika kokgropar 
och tre stolphål, en ca 5 m stor yta med tjock röd
bränd sandbladad lera samt spridda mörkfärgning- 
ar. Förutom en krukskärva och några lerkliningsbi- 
tar tillvaratogs en trindyxa. Trindyxan framkom 
0,45 m under markytan i lera. I åkerns centrala del 
förekom under plöjan avsatt kulturlager varierande 
mellan ca 0,05 och 0,15 m tjockt. Endast små lerkli- 
ningsbitar förekom spridda här. I åkerns södra kant 
var jordtypen mörk — svart kulturmyllaliknande 
inom en begränsad ca 15x30 m stor yta, men utan 
förhistoriska fynd. Provundersökningar inom plane
rad industrimark fortsatte våren 1988.

Fynd: krukskärva, lerklining, trindyxa.
Datering: tidig neolitikum — senneolitikum, neoliti- 
kum - yngre bronsålder, neolitikum — medeltid.

Linköping, Haninge väster, fornl 231
Carin Claréus, Dagmar Hinze Larsson

Med anledning av schaktning för ett ledningsschakt 
norr om Haningevägen utfördes en antikvarisk kon
troll. Schaktet tangerade den sydöstra delen av 
fornlämning 231, ett flatmarksgravfält, vars be
gränsning var oklar. Även i omgivningarna finns ett 
stort antal fornlämningar.

I schaktet, vilket var ca 4 m brett och 60 m långt 
fanns inga spår av kulturpåverkan.

Ett äldre dräneringsschakt löpte i schaktmitten 
°ch spår av recenta grävningar framkom. Under det 
ca 0,15 m tjocka matjordslagret framkom den ljusa 
kran med inslag av sand. Schaktdjupet var ca 0,5 m.

Fynd: -

Datering: —

Linköping, Haninge väster, fornl 309
Carin Claréus, Dagmar Hinze Larsson

f samband med anläggandet av en gata, Aftongatan, 
utfördes en antikvarisk kontroll. Aftongatan anla-

des ca 60 m väster och ca 20 m söder om fornläm
ning, vilken består av en skärvstenshög, en skärv- 
stenskoncentration, sotfläckar och härdar.

Ett 180 m långt, 8 m brett och upp till 1,1 djupt 
schakt togs upp. Vid Haningevägen löpte det igen
om ett impediment med markfasta block och recent 
odlingssten, vilken sprängdes bort.

Fyllningen i schaktet utgjordes av ett 0,2 m tjockt 
lager matjord varunder följde upp till 0,9 m lera. I 
schaktets östligaste del fanns ett dräneringsdike på 
ca 1 m djup. Inga spår av konstruktioner eller dylikt 
kunde noteras.

Fynd: -

Datering: bronsålder.

Linköping, Haninge väster, fornl 309
Carin Claréus, Dagmar Hinze Larsson

Med anledning av schaktning för nedläggande av en 
kabel utfördes en arkeologisk kontroll.

Ett ca 30 m långt, ca 1,5 m brett och 1 m djupt 
schakt togs upp. Det låg strax öster om den tidigare 
kontrollerade Aftonsgatan, sydost om fornlämning 
309.

Schaktet löpte i nordsydlig och östvästlig riktning 
samt genomkorsades av ett dräneringsdike, vilket 
fortsatte i Aftonsgatan.

Fyllningen utgjordes av ca 0,2 m matjord, varun
der följde ca 0,8 m lera. Inga spår av konstruktioner 
eller dylikt kunde noteras.

Fynd: —

Datering: — (fornlämning 309 — bronsålder).

Linköping, Haninge väster, fornl 309
Carin Claréus

I samband med schaktning för en kabel och slänt- 
ning för parkeringsplats inför husbyggnation utför
des en schaktkontroll utmed fornlämning 309. Den 
utgörs av ett boplatsområde, upptäckt i samband 
med en provundersökning år 1985.

Kabelschaktet gick i nordsydlig riktning och låg i 
östra kanten av impedimentet. Det var 26 m långt, 
0,7 m brett och 0,4 m djupt. Här påträffades ett 
stolphål (?), 0,3 m i diameter och 0,1 m djupt samt 
beläget ca 30 m sydost om den stora skärvstenshö- 
gen i östra kanten av boplatsimpedimentet. I södra 
delen av schaktet påträffades ett mindre område 
med sot och bränd lera, ca 0,6 m brett. Detta fort
satte in under båda schaktväggarna. Ca 0,5 m söder 
därom, i kabelschaktets nedre del, fanns rester av 
en skålformad anläggning under myllan, troligen ett 
igenfyllt dike.
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Avschaktningen för boduppsättning och parke
ring var 43 m lång, 0,5 m bred och 0,1—0,2 m djup. I 
kanten till Aftongatan påträffades rester av en härd, 
0,3x0,5 m stor och 0,15 m djup — ursprunglig stor
lek gick inte att fastställa. Härden innehöll sot, kol 
och skörbrända stenar.

Fynd: bränd lera, kol, sot.

Datering: yngre bronsålder - förromersk järnålder.

Linköping, Tallbodaområdet (stg 956), öster om 
fornl 13, 126, 129
Carin Claréus

Med anledning av planerad husbyggnation utfördes 
en fosfatkartering inom stg 956 i Tallbodaområdet.

Fosfatproverna togs på var 20:e m över en ca 
44 000 m2 stor yta. På två ställen i områdets meller
sta del, omedelbart intill en trädbeväxt sydsluttning 
och på var sida om en fotbollsplan, framkom högre 
värden.

Fosfatanalysen utfördes med citronsyremetoden 
och fosfatvärdena varierade mellan 10-64 P°. Me
delvärdet låg dock mellan 16—30 P°.

Fynd: —

Datering: -

Linköping, Tallbodaområdet (stg 956)
Carin Claréus

På grund av planerad husbyggnation utfördes en 
fosfatkartering i juni 1987 (se ovan). På två platser 
inom exploateringsområdet uppmättes något för
höjda fosfatvärden. Med anledning av detta genom
fördes därefter en provundersökning inom området 
med förhöjda fosfatvärden.

Provytorna låg på var sida om en fotbollsplan, 
båda på en svagt öst-västgående, sydsluttande grus- 
och sandås, bevuxen med blandskog.

I det västra området drogs fyra schakt, 24—52 m 
långa, ca 2 m breda och 0,2-0,4 m djupa. Inom det 
sandiga området påträffades härdar, stolphål, 
mörkfärgningar, skärvig sten och lerkliningsbitar. 
Inne i skogen på högsta punkten, en platå, låg två av 
härdarna. Troligen utgör platån den centrala delen 
av boplatsen och innehåller eventuella rester av hus.

Inom det sydöstra området drogs fyra schakt, 
14—82 m långa, 2 m breda och 0,2—0,3 m djupa. 
Även här påträffades härdar, mörkfärgningar, 
stolphål, stensamlingar och en ränna, intill ett 0,1 m 
tjockt kulturlager. Boplatsen fortsätter in i skogen 
mot norr. Provschakt kunde dock inte tas upp här 
pga den täta vegetationen.

Troligen utgör båda boplatsområdena ett ur

sprungligen sammanhängande boplatsområde, vil
ket numera är delat av fotbollsplanen. Möjligen kan 
boplatsrester finnas kvar under denna, då något 
högre fosfatvärden kunde urskiljas även här.

Fynd: bränd lera/lerklining.

Datering: möjligen bronsålder — äldre järnålder.

Norrköping, Brånnestad-Rambo-Dal, invid fornl 5
Carin Claréus

Med anledning av planerad ledningsdragning för 
fjärrvärme utfördes en antikvarisk kontroll i sam
band med matjordsavbaningen utmed den sträcka, 
vilken låg närmast gravfältet.

Det avschaktade området, som låg omedelbart 
väster om fornlämningen var ca 51 m långt och ca 8 
m brett. Matjordslagret var ca 0,3—0,4 m tjockt. 
Avbaningen skedde på den högsta delen utmed 
gravfältet. Under matjorden framkom åsmaterial. 

Inga förhistoriska lämningar kunde iakttagas.

Fynd: - 

Datering: —

Norrköping, Brånnestad, Smedby, intill fornl 8 och 
89
Karlis Graufelds

Fosfatkartering föranledd av närheten till registre
rade fornlämningar och lämpligt topografiskt läge.

Fosfatkarteringen visade höga värden i anslutning 
till gravfält och gammal bytomt. Provundersökning 
skall göras.

Fynd: —

Datering: —

Norrköping, Olaiparken, fornl 96
Carin Claréus

I samband med nedläggning av nya elkablar samt 
utbyte av belysningsstolpar utfördes en antikvarisk 
kontroll i Olaiparken, f d S:t Olai kyrkogård.

Sammanlagt grävdes ett ca 70 m långt schakt, 0,6 
m brett och ca 0,6 m djupt samt 19 gropar, ca 1,5x2 
m stora och ca 1,2 m djupa, för borttagande respek
tive nedsättande av belysningsstolpar.

Kyrkogården är anlagd på en sandås. I schaktet 
och de gropar, som grävdes närmast kyrkan, fanns 
ett brukslager, ca 0,5 m under nuvarande markyta. 
Detta härrör troligen från S:t Olaikyrkans om
byggnad på 1700-talet. I schaktet samt i alla gropar, 
utom i gropen i sydvästra hörnet, påträffades om
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rörda skelettrester.
Förutom skelettbenen framkom i fyllningen kist- 

spikar, kritpipsfragment, yngre rödgods, grönt föns
terglas, en flintbit, svart glaserat taktegel m m.

I klocktornet, mot Drottninggatan, framkom un
der nuvarande markyta de ursprungliga golvhällar
na av kalksten. De som kunde framrensas var 
0,78x1,1 m stora och 0,15 m tjocka. 

Skelettresterna har återbegravts på kyrkogården.

Fynd: kistspikar, grönt fönsterglas, yngre rödgods, 
svart glaserat taktegel, kritpipsfragment, flinta, ske
lettrester.
Datering: medeltid - nyare tid.

Norrköping, kv Paraden 2 (G:a Torget), fornl 96
Leif Zerpe

En antikvarisk kontroll har utförts i samband med 
dragning av fjärrvärme i trottoaren intill två fastig
heter, uppförda 1851 resp 1825.

Ledningen var planerad att läggas på 1 — 1,2 m 
djup. Redan i inledningsskedet påträffades dock en 
kraftig grundmur, 0,6 m under nuvarande markyta, 
varför man valde att lägga ledningen på detta djup. 
Knippen med telekablar försvårade dessutom ytter
ligare djupgående.

Grundmuren sköt ut ca 1 — 1,1 m utanför nuvaran
de husliv och bestod av en gråstensmur av kantiga 
block, fogad med kalkbruk.

Väster om muren påträffades förkolnade rester 
av en trädörr, ett lås satt delvis fast i träet. På och i 
anslutning till träet fanns flera glasskärvor.

Fynd: lås, glasskärvor.
Datering: före år 1851.

Norrköping, S:t Olai Kyrka, fornl 96
Carin Claréus, Leif Zerpe

En schaktningsövervakning har utförts med anled
ning av dräneringsarbeten runt S:t Olai kyrka pga 
in- och utvändiga fuktskador. Schaktdjupet variera
de mellan 0,6-1,5 m. Schaktningen utfördes med 
en liten banddriven grävmaskin. Parallellt skedde 
rörläggning och återfyllning av jorden. Antikvarisk 
kontroll och dokumentation var därför inte konti
nuerlig.

Den nuvarande kyrkan är den fjärde i ordningen 
På denna plats. Enligt uppgifter i S:t Olais kyrko
böcker påbörjades byggandet av den första kyrkan 
ar 1614. Den förstördes av brand redan 1655. Efter 
återuppbyggnad ödelädes kyrkan på nytt vid ryssar
nas härjningar 1719. Nästa byggnad revs, på grund 
av dåliga grundförhållanden, vid mitten av 1700-ta-

let. Därefter uppfördes den nuvarande kyrkan, vil
ken dock genomgått förändringar som påverkat de 
ursprungliga barockkaraktären. Platsen för den äld
sta, medeltida, kyrkan är inte känd.

Det relativt ringa schaktdjupet blottläde inga äld
re lämningar på platsen; i princip berördes endast 
den yngsta och möjligen den närmast föregående 
kyrkobyggnaden.

En liten provgrop grävdes för hand ner 0,5 m 
under det aktuella schaktdjupet. Jordinnehållet var 
raserings- och byggnadslager i form av tegelflisor 
från takpannor och byggstenar, kalkbruk samt kalk
puts. Lagren fortsatte ännu djupare ner.

Framskjutande grundmurar påträffades utanför 
södra korsarmen och hade troligen ingått i den före
gående kyrkan.

Bland schaktmassorna påträffades enstaka ben
fragment från människa. De härrörde sannolikt från 
den gamla, numera upphörda begravningsplatsen, 
öster om kyrkan i kvarteret Storkyrkan.

Fynd: —

Datering: 1700-tal-1800-tal.

Norrköping, kv Smedjan 3, fornl 96
Leif Zerpe

Inför nybyggnation i kvarteret har en arkeologisk 
efterundersökning utförts, i ett delvis tidigare grävt 
VA-schakt. Undersökningsområdet var beläget ca 
80 m sydost om S:t Olai kyrka. Kv Smedjan finns 
inte inritad på 1640 års karta över Norrköpings stad.

Kulturlagret var tunt, ca 0,3 m, och nästan uteslu
tande bevarat i schaktets södra ände. Det innehöll 
några skärvor yngre rödgods, fajans och ett kritpip- 
huvud.

Ett underliggande 0,2—0,3 m tjockt utjämnings- 
lager, bestående av myllblandad sand, innehöll en
staka yngre rödgodsskärvor.

I schaktets norra del, ca 0,2 m under en tidigare 
markyta eller 1 m under nuvarande, hittades rester
na av ett nedgrävt, laggat träkar med ett tunnband 
av järn. Karets höjd var 0,3 m och diametern ca 0,5 
m.

Fynd: fajans, yngre rödgods, ett kritpipshuvud, lag
gat träkar.

Datering: 1700-tal-1800-tal.

Rinna sn, Särstad 33, 52, fornl 10, 50, 58, 81
Carin Claréus, Dagmar Hinze Larsson

Med anledning av de år 1984 genom skogsplantering 
förstörda fornlämningarna inom området har åter- 
ställningsarbeten utförts.
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Gran och tall hade planterats bl a på fornläm- 
ningarna 10 (stensträngssystem), 50 (två stensätt- 
ningar), 58 (gravfält) samt 81 (stensättning). Mark
beredning och avverkning hade skett inom ett stort 
välbevarat fossilt fornlämnings/kulturlandskapsom- 
råde.

Då förstörelsen ägt rum redan 1984 och restaure
ringen skedde tre år senare hade de grävda pante- 
ringsgroparna och de förstörda ytorna växt igen.

Vid återställningsarbetet togs gran- och tallplan
torna bort från fornlämningarna 10 (stensträngssys
tem) och 50 (kvadratisk stensättning). På 58 (grav
fält) ställdes begränsningsstenarna till en domarring 
tillbaka på ursprunglig plats och alla plantor i områ
det togs bort.

Fornlämning 81 (rund stensättning) hade skadats 
genom grävning med maskin. Dess stenfyIlning, vil
ken låg utanför, lades tillbaka.

Inga fynd har kommit i dagen trots att en del av 
de gamla schaktmassorna sållades.

Fynd: —

Datering: bronsålder, äldre järnålder.

Rystads sn, Distorp 2:1, fornl 93, 94
Carin Claréus, Dagmar Hinze Larsson

I samband med ombyggnadsarbeten av en befintlig 
högspänningsledning utfördes en antikvarisk kon
troll.

Arbetet företogs ca 6 m söder om en stensträng, 
fornlämning 93, varvid en stolpe, ett stag och en 
kabel grävdes ner.

Två ca 1,6x2 m stora och 2 m djupa hål samt ett 
ca 90 m långt, ca 0,3 m brett och ca 0,65 m djupt 
schakt grävdes från den nya stolpen, nedför en slutt
ning och genom en åker, fram till befintlig stolpe.

Området strax nedanför stensträngen, fram till 
åkerkanten, var omrört pga tidigare grävningar bl a 
för telekabel.

Matjordslagret var ca 0,2 m tjockt och under det
ta vidtog sandblandad mylla. Inga spår av förhisto
riska lämningar kunde iakttagas.

Fynd: —

Datering: äldre järnålder.

Skeppsås sn, Vevinge 3:1 (fd 7:1) invid fornl 11, 66
Carin Claréus

Med anledning av att en betesmark eventuellt skulle 
plöjas upp till åker utfördes en provundersökning 
inom området. Området ligger omedelbart väster 
om fornlämning 11, vilken består av en kvadratisk 
och en osäker, rund stensättning. Förutom dessa

kan dock flera svaga förhöjningar iakttagas och tro
ligen rör det sig om ett gravfält från äldre järnålder. 
Fornlämningarna ligger i skogsmark.

Betesmarken användes på 1800-talet som åker
mark och spår i form av ett antal ca 10 m breda 
återtegar med smala diken finns i öst-västlig rikt
ning. Även ett antal delvis övertorvade odlingsrösen 
eller stensamlingar finns. Ett flertal av dessa har 
dock troligen funnits innan de smala åkertegarna 
brukades. I nordvästra delen av betesmarken finns 
ett vattenhål och i sydvästra delen löper en sten
sträng. Lämningarna är inte medtagna vid revide
ringen för ekonomiska kartan.

Vid provundersökningen drogs, huvudsakligen i 
östra och södra delarna, sex provschakt, 7-92 m 
långa, 1,5 m breda och 0,3 m djupa. I östra kanten, 
intill fornlämning 11, påträffades stolphål, mörk- 
färgningar, bränd lera och lerklining. I schakten i 
söder invid stensträngen, påträffades stolphål samt 
en härd.

Troligen utgör betesmarken en ursprungligen me
deltida åkermark, med en underliggande, förhisto
risk boplats.

Fynd: lerklining, bränd lera.

Datering: äldre järnålder?

Skänninge sn, Motalagatan 8 (vid ån), fornl 5
Carin Claréus

I samband med ledningsdragning för servis utfördes 
en antikvarisk kontroll invid Skenaån. Ett 3x6 m 
långt schakt grävdes för en ledning, vilken skulle 
anslutas till den redan befintliga inne på fastigheten.

Under en stenmur invid fastighetsgränsen fanns 
på ett djup av 1 m under markytan 0,5-1 m stora 
stenar, inom ett 2 m brett och 1,5 m djupt område. 
Dessa kan antingen vara en grundsula till den ovan
för stående stenmuren eller ha utgjort den ur
sprungliga strandskoningen, innan den nuvarande 
strandbrinken anlades.

I schaktet fanns under myllan endast påförda 
massor, såsom sand och jord, vilken innehöll tegel
fragment, obrända ben, diverse recent järn m m. I 
botten, ca 0,8 m under markytan, framkom blålera.

Något spår efter medeltida lämningar kunde inte 
iakttagas.

Fynd: recent järnföremål, tegelfragment, obrända 
ben.

Datering: nyare tid.
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Skänninge sn, Vistcnagatan, fornl 5
Carin Claréus

Med anledning av att en vattenläcka uppstått i Vis- 
tenagatan utfördes en antikvarisk kontroll vid 
schaktningen. Schaktet var ca 3x4 m stort och ca 
1,7 m djupt.

I samband med tidigare ledningsdragningar hade i 
stort sett hela gatubredden schaktats ur, varför en
dast schaktkanten i norr var i huvudsak intakt.

I norra schaktväggen, på var sida om en vattenav- 
stängare, fanns orörda kulturlager. På vattenav- 
stängarens västra sida framkom, under asfalt och 
sättsand, på ett djup av 0,3 m under markytan, ett 
fett svart kulturlager innehållande enstaka bitar av 
tegelflis, obrända djurben, sot och kol. Lagret var 
ca 0,9 m tjockt. Därunder vidtog gul sand. Lagret 
verkade påfört.

På östra sidan om vattenavstängaren fanns tre 
brandhorisonter. Den översta låg ca 0,4 m under 
markytan. Mellan brandhorisonterna fanns feta kul
turlager med tegelflis, bränd iera, träfragment, 
obrända djurben sot och kol. Sammanlagd tjocklek 
på dessa lager var ca 0,65 m. Under dessa lager 
fanns infiltrerad mörk sand, därunder gul sand.

Fynd: tegelflis, bränd lera, träfragment, obrända 
djurben.
Datering: medeltid — före 1850.

Siaka sn, Lilla Åby 3:5, 4:2, 4:4, mellan fornl 49 och 
50
Carin Claréus

Med anledning av planerad husbyggnation utfördes 
en förundersökning på åkermark, inom en yta av ca 
24 500 m2. Det berörda området är beläget sydväst 
°m och invid fornlämning 49 samt sträcker sig mot 
fornlämning 50 i norr.

Tio schakt upptogs med en sammanlagd yta av ca 
850 m2. Schakten var ca 35-110 m långa, ca 1,6 m 
breda och ca 0,25—0,4 m djupa. I kontaktytan mel- 
lan myllan och sanden påträffades i samtliga schakt 
boplatslämningar och/eller gravar, totalt ett 70-tal 
anläggningar. Bland boplatslämningarna kan näm- 
nas härdar, mörkfärgningar och stolphål. I ett 
schakt framkom en stolphålsrad, sannolikt från ett 
långhus och i ett schakt i sydvästra delen, påträffa
des en stensättning, troligen en grav, med en kruk- 
botten kvar i läge.

Provundersökningen visade, att i stort sett hela 
exploateringsytan innehåller fornlämningar samt att 
fornlämningarna 49 och 50 utgör ett och samma 
fornlämningsområde.

En säker datering går ännu inte att göra, men de 
resta stenarna och de flacka stensättningarna pekar

på äldre järnålder.

Fynd: krukbotten. 

Datering: äldre järnålder?

Söderköping, kv Bryggaren, fornl 14
Marianne Johnson

Tidigare arkeologiska undersökningar i kv Brygga
ren visade, att kulturlagren har en mäktighet av 
1,5-2 m. En kompletterande provundersökning 
syftade till att konstatera om det innanför grundmu
rarna till en, nu riven, byggnad utmed Östra Park
gatan fanns orörda kulturlager. Två provschakt tog 
upp och grävdes ned till de översta nivåerna av be
byggelselämningar. De utgjordes av en kavelbro 
och huskonstruktioner som väggsyllar samt golv av 
trä och lera i två skikt.

Fynd: yngre rödgods, stengods.

Datering: 1300-tal—1400-tal.

Söderköping, kv Drotten 8, fornl 14
Leif Zerpe

Kv Drotten ligger i den medeltida stadens förmoda
de västra utkant. Undersökningsområdet var belä
get 70 m nordväst om Drothems kyrka, uppförd 
under senare delen av 1200-talet. Det utgjordes av 
gräsbevuxen tomtmark.

Två provschakt om sammanlagt 13 m2 grävdes i 
den ca 240 m2 stora exploateringsytan. Botten, vil
ken bestod av lera, framkom 0,6-0,8 m under 
markytan. 0,35 m under grastorven påträffades en 
tunn, recent ”strimma’’ kulturlager, vilket innehöll 
lera, något grus och en del små skärvor tegelflis 
liksom enstaka bitar fönsterglas. I övrigt bestod 
jordlagren av påförd myllblandad lera där enstaka 
djurbensfragment förekom.

Fynd: fönsterglas, tegelflis.

Datering: 1700-tal—1800-tal.

Söderköping, Kanalgatan och stg 10, fornl 14
Leif Zerpe

Undersökningen omfattade gatans norra del och ut
fördes i samband med en utbyggnad av VA-nätet i 
Kanalgatan, från Ågatan och norrut. Kanalgatan är 
belägen i den medeltida stadens nordöstra utkant 
och utgör en ursprunglig gatusträckning. Kavel- 
broar har påträffats i dess södra del.

Vid den aktuella undersökningen framkom ensta
ka trärester, vilka indikerar en fortsättning av ga
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tan. Träet var antingen orienterat utmed eller vin
kelrätt mot Kanalgatan. En gles stenpackning på en 
risbädd av ene, strax över bottenleran, tolkades som 
en gatuläggning.

Stora stenblock och grova stolprester i schaktets 
norra del tillkom sannolikt vid kanalbygget på 
1830-talet.

Ett tvärschakt väster om och vinkelrätt mot Ka
nalgatan grävdes för anslutande VA-ledningar i 
tomtmark. Därvid påträffades bl a ett flertal tätt- 
stående pålar, troligen en rustbädd till en ursprung
lig ca meterbred mur. Den utsträckte sig i Kanalga
tans riktning.

Fynd: keramik.

Datering: 1200-tal—1300-tal och senare.

Söderköping, Karl Knutssonsgatan, fornl 14
Leif Zerpe

En antikvarisk kontroll har utförts i Karl Knutssons- 
gatans södra del i samband med schaktningar för 
VA-ledningar.

Inga kulturlager påträffades.

Fynd: - 

Datering: —

Söderköping, kv Köpmannen 4, fornl 14
Carin Claréus

I samband med schaktning för en VA-ledning i 
Gamla Skolgatan, utmed kv Köpmannen 4, utför
des antikvarisk kontroll.

Schaktet var 15,6 m långt, 1 — 1,6 brett och 0,4-2 
m djupt. Redan tidigare hade ett 12 m långt, 1,3 m 
brett samt 1,6 m djupt schakt tagits upp utmed hörn
huset Gamla Skolgatan—Prästgatan. Endast en del 
av schaktet, utmed Gamla Skolgatan, var fortfaran
de öppet. Genom det igenfyllda schaktet, vilket inte 
grävts under antikvarisk kontroll, var de aktuella 
schaktväggarna skadade på vissa partier, då dessa 
låg kant i kant med varandra utmed huskroppen.

Schaktet, vilket kontrollerades, hade i kanten 
mot gatan ca 1 m tjocka påförda fyllnadslager. Där
under följde ett avsatt kulturlager, 0,15—0,4 m 
tjockt med träflis, gödsel och rester av träkonstruk
tioner i två skikt. Ca 4 m in från Prästgatan fram
kom en kavelbro, eventuellt från en tvärgränd. I 
mitten, ca 1,3 m under marknivå framkom blålera. I 
schaktets norra del, ca 6 m in på Gamla Skolgatan, 
påträffades en rustbädd, 0,2 m tjock, bestående av 
pinnar och grenar. Den låg ca 1 m under marknivå. 
Rustbädden låg över kulturlagren, vilka här var 
0,1-0,3 m tjocka. I botten framkom blålera med

inslag av sot och kolfragment samt enstaka pinnar. 
Inga daterande föremål påträffades.

Fynd: —

Datering: medeltid - nyare tid.

Söderköping, Munkbrogatan, fornl 14
Carin Claréus

I samband med schaktning för utbyte av en vatten
ledning utfördes en antikvarisk kontroll från kv 
Flospitalsstugorna 1, utmed Munkbrogatan över 
Storån och fram till hörnet Prästgatan.

Utmed Munkbrogatan grävdes ett 47 långt, 1—3,5 
m brett och 1,9—2,6 m djupt schakt. Parallellt med 
och söder om Storån grävdes ytterligare ett schakt, 
21 m långt, 1,1—4 m brett samt 2,6 m djupt.

I västra delen av schaktet utmed Storån påträffa
des omedelbart under de ca 2 m tjocka fyllnadsmas
sorna av jord, mylla, sand och grus en träkonstruk
tion, bestående av fem 0,2 m breda kavlar, 1 m 
bred. Dessa låg direkt på blålera. Huruvida de ut
gjordes av en kavelbrorest eller, vilket verkar troli
gare, rester av en brygga invid Storån, gick inte att 
fastställa. Träkonstruktionen kvarligger.

I schaktets sydligaste del, invid hörnet Prästgatan 
- Munkbrogatan, påträffades rester av en gärdes- 
gårdsstör i lera, ca 1,3 m under markytan. Här var 
fyllnadslagret 1,3 m tjockt. Därunder vidtog lerin- 
blandad mylla, samt småsten.

I schaktet invid Hospitalsstugorna fanns endast 
raseringslager. I övrigt var schakten helt sterila eller 
omrörda pga av tidigare schaktningar.

Fynd: - 

Datering: -

Söderköping, kv Norrtull 2, fornl 14
Lena Beronius, Marianne Johnson

Undersökningen föranleddes av nybyggnation i den 
sydvästra delen av kvarteret Norrtull, mot Ågatan.

I kvarterets norra del har arkeologiska undersök
ningar tidigare ägt rum. De arkeologiska resultaten 
har visat, att området varit bebyggt under 1300-ta- 
let. Kulturlagret var mycket lerinblandat och torrt, 
bevaringsförhållandena var dåliga.

Kvarteret har utgjort stadens gräns mot väs
ter,och har så förblivit in i våra dagar.

Tre schakt undersöktes, där de planerade 
huskropparna skulle ligga.

Schakt 1 Här framkom brända trägolv i två nivåer 
samt i schaktets södra del ett syllstenshus.

Schakt 2 Två brända hus samt en kavelbro, med 
en eventuell yngre stenlagd fas. Gatan eller gränden
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sträckte sig upp från Ågatan (eller dåvarande Lill
an) mot norr.

Bebyggelsen låg orienterad efter ån. I botten på 
båda schakten framkom ca tio pålar, längs med ån.

Schakt 3 Detta schakt låg norr om de båda andra 
och uppvisade inga bebyggelserester. I det omrörda 
myllagret låg enstaka skärvor medeltida keramik, 
bl a stengods.

Fynd: mynt, äldre och yngre svartgods, äldre och 
yngre rödgods, stengods, spänne, mungiga, tärning, 
spikar m m.

Datering: hög- och senmedeltid.

Söderköping, kv Pilgrimmen 7, fornl 14
Leif Zerpe

Två schakt om 3 respektive 2 m2 undersöktes vid 
schaktning för VA-ledningar. I det större schaktet 
framkom, ca 1 m under markytan, ett tunt kulturla
ger innehållande högmedeltida fynd. En anläggning 
i form av ett trästycke och en stensamling (möjligen 
syllstensrad eller grundmurrest) låg 0,1-0,15 m 
över gulbeige lera, vilken efterhand övergick i steril, 
grågrön lera. Artefaktmaterialet var förhållandevis 
stort, och speciellt anmärkningsvärt var en stor 
mängd järnföremål. Fyndlagrets innehåll utgjordes 
av myllblandad lera och var infiltrerat mot botten 
och den underliggande leran.

I det mindre schaktet, ca 4 m norr om det första 
framkom ett brandlager innehållande sen- och efter- 
medeltida fynd. Lagret var beläget ca 0,15-0,2 m 
över den gulbeiga leran.

Den ursprungliga markytan sluttar svagt mot ån i 
norr.

Fynd: kniv, nitar, isbroddar och sömmar av järn, 
äldre rödgods, nästan sintrat stengods.

Datering: hög- och senmedeltid.

Söderköping, kv S:t Örjan, fornl 14
Marianne Johnson

Den antikvariska kontrollen utfördes pga att de pla
nerade husgrundernas schaktdjup kom att understi
ga den nivå, vilken var angiven i länsstyrelsens be
slut.

I kvarterets mitt, utmed Hospitalsgatan, fram
kom en bebyggelsenivå med bevarade träkonstruk
tioner. Vinkelrätt mot gatan fanns en ca 1,8 m bred 
broläggning, vilken kan ha utgjort en tvärgränd el
ler gårdsutfart. I kvarterets östra del schaktades ett 
fyllnadslager bort och i vissa delar utgjordes schakt
botten av en brandhorisont.

Fynd: yngre rödgods, stengods.

Datering: 1500-tal och 1600-tal-1700-tal.

Söderköping, Skönbergagatan, fornl 14
Nils-Gustaf Nydolf

Vid anläggande av VA-ledningar i Skönbergagatan, 
mellan Nybrogatan och Färgaregränd, utfördes i ok
tober och november en arkeologisk undersökning. 
Schaktet var drygt 90 m långt, 4 m brett och drygt 3 
m djupt samt låg i gatans södra del utmed huslivet. 
Ordinarie schaktdjup sträckte sig väsentligt ner i 
den sterila bottenleran.

Under ca 1,3 m, det djup, till vilket gatan schakta
des ur på 1940-talet, var området obetydligt stört av 
tidigare markingrepp. Återstående kulturlager- 
tjocklek var ca 1 m. Träkonstruktioner förekom 
sparsamt, vilket förutom urschaktning, kan bero på 
att gatan breddats i sen tid. Utöver en tidigare känd 
kavelbro i korsningen med Nybrogatan fanns, för
utom en högre liggande broläggning av brädor ca 30 
m åt väster, ingen motsvarande förrän mellan 63 
och 75 m. Här fanns flera träläggningar i både nord- 
sydlig och öst-västlig riktning. En kavelbro i nord- 
sydlig riktning låg i tre nivåer. Samtliga träläggning
ar låg på och något över 3 metersnivån, vilket anses 
vara Storåns medeltida maxhöjd.

Under broläggningen vid 30 m fanns en träkon
struktion, vilken tolkades som ett staket i nord-syd. 
Läget för broläggning och staket, liksom en irregu
laritet i stratigrafin överensstämmer med fastighets
gränsen i dagens bebyggelse. Kontinuitet eller 
slump?

Även den andra nord-sydriktade broläggningen 
stämmer överens med nuvarande fastighetsgräns 
norr om gatan.

Fynd förekom sparsamt. Ett komplett miniatyr
kärl av stengods, som kan dateras till 1300-tal, hitta
des mellan två broläggningsnivåer.

Fynd: miniatyrkärl av stengods.

Datering: troligen sent 1200-tal — sen tid.

Söderköping, Slussgränd, fornl 14
Nils-Gustaf Nydolf

Vid nerläggande av VA-ledningar i Slussgränd ut
fördes i november-december en arkeologisk un
dersökning. Schaktet utgjorde en fortsättning på det 
schakt, vilket grävts 1978. Den totala schaktsträck
an, 1978 och 1987 års undersökningar samman
tagna, löper från Storåns närhet i sydväst till Göta 
kanal vid Ramunderberget i nordöst.
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1987 års schakt var 1,8 m brett och totalt drygt 100 
m långt inklusive servisschakt. Schaktdjupet var 
maximalt 2,5 m. Kulturlagertjockleken uppgick till 
nästan 2 m. Schaktdjupet nådde ej steril botten, 
men stickprov togs för dess nivåbestämmande.

Drygt hälften av schaktsträckan hade fyra till sex 
konstruktionsnivåer, vilka upphörde i schaktets 
nordöstra del. Fyllningen bestod till stor del av trä- 
mult, träflis och gödsel, varvat med sand- och lerlin- 
ser.

Undersökningsresultatet visar, att Slussgränd 
haft samma sträckning sedan den lades ut, troligen 
under 1200-talets senare del, med en endast obetyd
ligt förskjutning i sidled mellan de olika nivåerna. 
Dendrokronologiska analyser kommer att ge ett 
fullödigt dateringsunderlag.

Fyndfrekvensen var mycket låg och inskränkte sig 
till ett fåtal skärvor stengods och äldre rödgods, 
samt en del träföremål, såsom stavar till stavbägare.

Fynd: stengods, äldre rödgods.

Datering: sent 1200-tal - sen tid.

Söderköping, Ågatan (utmed kv Norrtull), fornl 14
Nils-Gustaf Nydolf

I samband med utbyte av VA-ledningar i Ågatan, 
från Breda Gränd, längs kv Norrtull till Vindervads- 
plan, utfördes en antikvarisk kontroll av schakt- 
ningsarbetet, samt arkeologisk undersökning, där 
så erfordrades. Schaktet följde det gamla, hand- 
grävda schaktet.

Av totalt ca 155 m övervakades ca 70 m. Schakt
bredden var 1,5—2 m, djupet ca 1,7 m. Då det gam
la schaktet var betydligt smalare än det nya maskin- 
grävda, berördes tidigare orörda lager. Arbetet är 
en fortsättning av tidigare företagna röromläggning
ar i Ågatan.

Lagerstrukturen skiljde sig avsevärt från tidigare 
etapper i Ågatan, men vad ensartad för den kontrol
lerade sträckan, vilken låg parallellt med den kul- 
verterade Lillån.

Steril botten, blålera, inträffar på ca 1,2 m djup 
under nuvarande gatunivå. På detta bottenlager låg 
ett upp till 0,4 m tjockt, uppenbarligen påfört, hete
rogent lager av lerig jord med tegelfragment, kalk
bruk, träflis, lera m m. I schaktets västra del tunna
de lagret ut och upphörde nästan vid Vintervads- 
plan. Enstaka fynd av ej närmare daterbar medelti
da keramik framkom. Ovanpå detta lager fanns re- 
centa fyllningslager upp till nuvarande gatunivå. 
Längs den 155 m långa sträckan fanns endast två 
konstruktioner.

En ca 4 m bred kavelbro i nordnordostlig riktning 
var nergrävd ca 0,4 m i den sterila leran. Kavelbron

bestod av obearbetade stockar i ett skift. I lagret 
ovanpå stockarna gjordes fynd av sen (ev efter-)me- 
deltida keramik.

Den andra ”konstruktionen” bestod, liksom för 
kavelbron, av en ca 0,55 m djup och 6 m bred ner- 
grävning i den sterila leran. Sidorna hade en för
stärkning av pålar och möjligen en liggande stock. I 
nergrävningens ena halva fanns rester av två stenla- 
ger, dock så glesa, att de inte entydigt kunde tolkas 
som en konsekvent stensatt yta. Konstruktionen 
hade en närmast nordsydlig riktning. Dess funktion 
är osäker, möjligen en broläggning.

Söderköping, Ågatan (utmed kv Gillet), fornl 14
Carin Claréus

I samband med utbyte av VA-ledningar i Ågatan, 
från Breda gränd, längs kv Gillet (Norrtull) till Vin- 
tervadsplan, utfördes en antikvarisk kontroll av 
schaktningsarbetet invid infarten till kv Gillet och 
på Vintervadsplan mitt emot kv Norrtull.

Schaktet, vilket följde ett tidigare grävt schakt, 
var här 10 m långt, 2 m brett och 1,6 m djupt. Inga 
kulturlager kunde iakttagas. Ovanpå blåleran, vil
ken låg ca 1,3 m under markytan, fanns fyllnadsla- 
ger med sand och grus.

Inte heller i Vintervadsplan påträffades något 
kulturlager, endast ett 2 m tjockt fyllnadslager av 
sand och grus ovanpå blåleran, vilken utgjorde bot
ten.

Fynd: - 

Datering: —

Söderköping, Åpromenaden och Ågatan, fornl 14
Leif Zerpe

En schaktkontroll samt mindre arkeologisk under
sökning har utförts med anledning av lednings
dragning tvärs över Storån, mellan Åpromenaden 
vid Hagatorget och Ågatan. Undersökningen om
fattade schaktet norr om ån.

Ett schakt med ca 1 m bredd grävdes från ån in i 
Ågatan. Schaktet vidgades till ca 3x5 m i gatan, där 
anslutning till befintlig vattenledning skulle ske. Ca 
1,5 m under nuvarande marknivå fanns liggande trä
rester och en konstruktion av stående småpålar. En 
starkt fragmenterad, urholkad stock låg i riktning 
mot ån och hade troligen ingått i en vatten- eller 
avloppsledning. Inga föremålsfynd gjordes.

Ca 0,2-0,25 m under träet påträffades en 1 m 
bred stenläggning eller kallmur, i ett skift, av upp till 
halvmetern stora stenblock. Läggningen låg paral
lellt med ån och ca 0,3 m från denna. Bottenleran 
låg 2,3 och 2,7 m under markytan i det utvidgade 
schaktets norra respektive södra delar (dvs mot ån).
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Innanför stenskoningen, vilken begränsar åns nu
varande lopp, hittades i utfyllnadsmassorna rikliga 
mängder av yngre rödgods, främst från trefotsgry
tor.

Fynd: yngre rödgodskeramik.

Datering: medeltid — senare tid.

Söderköping, Åpromenaden och Ågatan, fornl 14
Carin Claréus

I samband med schaktning för en vattenledning 
samt ledningsdragning över Storån, sträckan Åpro
menaden — Ågatan, utfördes en antikvarisk kon
troll av schaktet i Åpromenaden invid Storån.

Schaktet var 5,4 m långt, 1,7 m brett och 1,2 m 
djupt. I gångvägen fanns ett knippe kablar bl a tele- 
och elkablar. Intill Storån i strandkanten fanns en 
stenskoning av sprängsten och storsten uppblandat 
med rötter, under ett 0,2 m tjockt myllager. Strand
kanten var här uppbyggd till ca 1 m höjd.

Inget spår av kulturlager eller annat påträffades.

Fynd: -

Datering: troligen nyare tid.

Fryserums sn, Kurum 2:22
Carin Claréus, Sonja Wigren

I samband med ombyggnad av norra delen av vägen 
mellan Östra Ed och Valdemarsvik påträffades i 
gruset en genombruten bronsskiva med klapper
bleck från yngre bronsåldern. Bronsblecket hade 
transporterats i ett gruslass från en grustäkt inom 
fastigheten Kurum 2:22, några kilometer söderut.

En efterbesiktning gjordes därefter vid grustaget, 
där man kunde konstatera, att grustäkten bedrevs 
inom ett tidigare ej känt boplatsområde.

Boplatsen ligger på en låg sydgående grusås med 
ett antal registrerade fornlämningar runt om, såsom 
gravfält, enstaka rösen och stensättningar, ett områ
de med fossila åkrar samt stensträngar.

En provundersökning gjordes, i form av avbaning 
med maskin inom delar av grustaget, för att försöka 
konstatera boplatsens omfattning. Det visade sig, 
att hela ytan, vilken fortfarande är ämnad för grus
täkt, innehåller boplatslämningar såsom härdar, 
stolphål, mörkfärgningar, bränd lera, lerklining 
m m. Inom områdets sydvästra del påträffades, 
mom ett område vilket redan var avbanat, förutom 
boplatslämningar även gropkeramik och flintavslag.

Boplatsens ursprungliga utbredning gick inte att 
avgöra, då grustäkten redan har utnyttjats ett flertal 
ar. Vid provundersökningen däremot kunde man

konstatera, att minst 16 000 m2 återstår av boplats
ytan.

Fynd: klapperbleck av brons, gropkeramik, lerkli
ning, bränd lera, flinta.

Datering: stenålder — yngre bronsålder.

Törnevalla sn, Reva Lövsätter, fornl 144, 145, 176, 
200
Kjell Johansson

Fosfatkartering utfördes i åker intill stensträngar 
och fägata samt mellan registrerade stensättningar.

Mycket förhöjda värden framkom i åkern vid 
stensträngarna och något förhöjda värden uppmät
tes mellan stensättningarna.

Fynd: —

Datering: —

Vadstena, Bakgatan/Helgeandsgatan, fornl 21
Carin Claréus, Dagmar Hinze Larsson

Med anledning av schaktning för VA-ledningar fö
retogs en antikvarisk kontroll. Schaktningen skedde 
till största delen i redan tidigare undersökta delar av 
gatorna, de äldsta ingreppen skedde redan på 
1940-talet. Här löpte ett stort antal kablar, vatten- 
och avloppsledningar med tillhörande serviser ner 
till ett djup av ca 1,9 m.

Lagerföljden var genomgående störd och schak
ten innehöll huvudsakligen fyllnadsmassor och 
sand.

Inga orörda kulturlager kunde iakttagas.

Fynd: tegel, bruk, trä, ben m m.

Datering: hög- och senmedeltid, nyare tid.

Vadstena, kv Birgitta 1 (stg 107/Lastköpingsgatan), 
fornl 21
Anders Broberg, Jan-Ake Ljung

Förundersökningen föranleddes av planerad ny
byggnation av vattenverk samt tillhörande lednings
dragningar. De senare berörda bl a ytor nära Mår
ten Skinnares hus, uppfört 1519-21.

Vid förundersökningen kunde bebyggelserester, 
trägolv, murrester etc från perioden 1500-1700 
konstateras över hela det undersökta området. Spår 
av troligen högmedeltida kulturlager påträffades vi
dare i Lastköpingsgatans sträckning ned mot sjön 
Vättern. Över detta fanns ett svämlager av blå- 
gråaktig lera och svallat grus. De tidiga kulturlagren 
tycktes begränsa sig till Lastköpingsgatan och kunde
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utgöra rester av en äldre väg ned mot vattnet, vilket 
bl a antyddes av en risflätad vägbank i bottenlagren.

Ett kontinuitetsbrott mellan de äldre kulturlagren 
och lagren ovan svämlagret kan möjligen utgöra ett 
par hundra år, mellan 1200-talets förra hälft och 
1500-talets första hälft. Ytterligare några yngre 
eventuella svämlager kunde skönjas. Exploaterings
områdets södra respektive östra delar har slutunder- 
sökts medan kulturlagren i Lastköpingsgatan till 
största delen finns kvar.

Fynd: järnföremål, yngre rödgods, stenföremål. 

Datering: medeltid — nyare tid.

Vadstena, Lastköpingsgatan, fornl 21
Jan-Ake Ljung

Utifrån resultaten av en tidigare provundersökning 
genomfördes en arkeologisk undersökning av de på
träffade kulturlagren i Lastköpingsgatans nordnord
västra del, inom området för en planerad vattenled
ning.

Vid undersökningen framkom i områdets södra 
del lämningar efter en stenkista till en bryggkon
struktion. Den låg i de äldsta kulturlagren, vilka var 
helt eller delvis avsatta i vatten. I övrigt saknades 
spår av bebyggelse äldre än 1500—1600-talen.

Endast en relativ kronologi har upprättats för de 
äldre kulturlagren, vilken visar, att de är äldre än 
tidigt 1500-tal. C14 prov har tagits.

Kulturlagren inom exploateringsområdet i Last
köpingsgatan är borttagna nordnordväst om punkt 
X 81 397 85, Y 46 748 65.

Fynd: yngre rödgods, ben m m.

Datering: högmedeltid - nyare tid.

Vadstena, kv Smeden 17, fornl 21
Carin Claréus, Dagmar Hinze Larsson

Den antikvariska kontrollen föranleddes av schakt- 
ning för en VA-ledning på gården till ovannämnda 
fastighet. Ca 20 m schakt grävdes, ca 1,3 m brett och 
ca 1,4 m djupt.

Det ena schaktet anslöt till en byggnad under 
uppförande i områdets nordöstra del. Det andra an
slöt i båda ändarna till redan tidigare grävda schakt, 
i sydvästra delen av gården. I schakten noterades 
lager med tegel, sot, djurben, stenläggning (tidigare 
gårdsanläggning), trä och läder. Mellan kulturlag
ren fanns sand och mylla.

Fynd: tegel, läder, trä, djurben.

Datering: högmedeltid och senmedeltid, nyare tid.

Vårdsnäs sn, Bestorp, Öster
Karlis Graufelds, Kjell Johansson

Vid fosfatkartering framkom något förhöjda värden 
i åkerkanten nedanför berg i sydsluttning samt i syd
sluttning i västra kanten av åkern. Provundersök
ning utfördes 1988.

Fynd: - 

Datering: -

Väderstads sn, Vistad 1:2, 3:2, invid fornl 35
Carin Claréus

Utredningen föranleddes av planerad nybebyggelse 
och syftade till att klargöra förekomst, utbredning 
och karaktär av fornlämningar inom byggytan.

Den planerade byggytan låg 5 m sydost om forn- 
lämning 35, vilken omfattade 82 skålgropar fördela
de över fem hällar. Vidare tillhör en fyndplats för 66 
knackstenar, 5 stenyxfragment och 2 mejslar forn- 
lämning 35. Området är beläget på ett ca 9 000 m2 
stort impediment. Exploateringsområdet tangerade 
en gammal gårdstomt, på vilken två ekonomi
byggnader och grunderna efter tre hus kvarligger.

Schakt och provrutor upptogs inom byggytan lik
som i åkermarken norr och nordväst om den av
styckade tomten. Härvid framkom 35 anläggningar 
såsom härdar, stolphålsrader, en ugn, lerklingslager 
samt stensättningar/stensamlingar. Ett fyndförande 
lager, vilket var 0,05-0,2 m tjockt påträffades. Lag
ret omfattade fynd som keramik, lerklining, bränd 
lera och brända ben.

Hela impedimentet och den anslutande åkermar
ken består av ett sammanhängande grav/boplatsom
råde. Fornlämningens gräns utanför impedimentet 
kunde inte bestämmas inom ramen för utredningen.

Fynd: keramik, lerklining, bränd lera, brända ben. 

Datering: äldre och yngre bronsålder.

Östra Eneby sn. Fiskeby, mellan fornl 10 och 11
Carin Claréus

Med anledning av att en ny VA-ledning skulle an
slutas till en befintlig brunn, utfördes en förunder
sökning av den aktuella ledningssträckan. Led- 
ningsschaktet grävdes i ungefär östvästlig riktning i 
närheten av fornlämningarna 10 och 11, två lokaler 
med skålgropar.

Den del av ledningsschaktet som avtorvades, var 
ca 50 m långt, 1,5—2 m brett samt 0,4—0,75 m 
djupt. Under torven och bitvis under påförda mas
sor framkom åtta anläggningar av boplatskaraktär. 
Bland dessa märks två härdar med sot, kol och skör
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brända stenar, två gropar — eventuellt avfallsgro- 
par, ett mindre redan tidigare skadat område med 
bränd lera, sot och kol samt mörkfärgningar.

Anläggningarna undersöktes och borttogs i an
slutning till provundersökningen. Kol och jordpro
ver från de olika anläggningarna insamlades.

Fynd: bränd lera.
Datering: bronsålder — äldre järnålder.

Östra Ryds sn, Fyrby, fornl 80, 81
Carin Claréus

I samband med uppsättande av en kraftledningstol
pe samt stag utfördes en antikvarisk kontroll, invid 
en stensättning och en stensträng.

Kraftledningsstolpen skulle uppsättas på berg i 
dagen, strax öster om stensättningen, ungefär på 
samma plats som en tidigare stolpe stått. De tre 
stagfästena skulle sättas fast dels på berget öster om 
stensättningen, dels mellan stensättningen och sten
strängen.

För de tre stagen avtorvades berget på två ställen 
(mylltjocklek ca 0,1—0,2 m) samt grävdes en grop 
ca 0,7x0,7 m stor och ca 1 m djup. Gropen grävdes 
mellan stensträngen och stensättningen. Under myl
lan, vilken var ca 0,1 m tjock, framkom större, i 
marken naturligt liggande stenar samt sand och 
grus. Inga förhistoriska anläggningar påträffades.

Fynd: - 

Datering: —
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Arkeologiska undersökningar 
utförda av övriga institutioner

Blekinge

Kristianopel, Västergatan, fornl 206 
Blekinge läns museum
Thomas Persson

Antikvarisk kontroll vid ledningsdragning.
I södra delen av Västergatan grävdes ett 50 m 

långt, 0,5 m brett och 0,6 m djupt ledningsschakt. 
Under ett 0,5—0,6 m mäktigt, påfört sandskikt med 
äldre stenläggning framkom ett 0,1—0,2 m tjockt 
kulturlager. Lagerföljden dokumenterades.

Fynd: yngre rödgods, slaktavfall m m.

Datering: 1600-talet.

Bohuslän

Klöverdals sn, Härön 1:4 
Bohusläns museum
Rolf Danielsson

Undersökningen berörde en tidigare oregistrerad 
husgrund, vilken kommer att slutundersökas 1988.

Fynd: -
Datering: sent 1500-tal-1800.

Skredsviks sn, Gullmarsberg, fornl 154 
Bohuslän museum
Carl Cullberg, Hans Kindgren

Undersökningen var en forskningsundersökning, 
vilken berörde en dös.

Sammanlagt med de tidigare undersökningarna 
har ett 120 m2 stort område runt kammaren avlavats

och rensats. Stenpackningen har detaljavritats och 
fotograferats. I och med årets undersökningar har 
hela stenpackningen frilagts och dess gräns är fast
ställd. En inventering av den närmaste omgivningen 
har gjorts, varvid flera fyndplatser för flinta påträf
fats.

Fynd: -

Datering: odaterad.

Torslanda sn, Amhult 1:76 och 1:156, fornl To 123 
Göteborgs arkeologiska museum
Johan Wigforss

Inför nybyggnad av enfamiljsvillor på tomterna 
gjordes en förundersökning.

Området utgörs av en liten smal dalgång, omgi
ven av berg och har till stor del varit uppodlad. Då 
tillvaratogs vid flera tillfällen åtskilliga fynd av sten- 
åldersredskap. De flesta tidigare fynden kan hän
föras till Lihultkulturen. Eventuellt finns också ett 
äldre inslag, i form av en skivyxa.

Sammanlagt sex provgropar grävdes inom de 
båda tomterna. Provgroparna visade, att på den 
norra delen av tomten 1:156 fanns ett kulturlager 
liggande i ett svallgruslager direkt under matjorden. 
Rikligt med slagen flinta fanns, som inte var svallad. 
Kulturlagret härrör från en bosättning efter den 
postglaciala transgressionen. Nivån anger att kul
turlagret kan härröra från Lihultkulturen. Ett visst 
inslag av slagen svallad flinta fanns också, som visar 
att boplatsen varit bebodd under ett äldre skede, 
före transgressionen. På tomten 1:76 fanns endast 
ett fåtal avslag. Tomten har troligen inte varit od
lad. I denna del kunde dock inte upptäckas spår av 
kulturlager.

Den nu undersökta delen föranleder ingen vidare 
undersökning.
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Fynd: avslag, slagen flinta, svallad och osvallad flin
ta.

Datering: mesolitisk tid.

Torslanda sn, Torslanda, fornl To 211 
Göteborgs arkeologiska museum
Eva Jönsson Kihlberg

Med anledning av planerad byggnation gjordes en 
arkeologisk undersökning av fornlämningen Tors
landa 211, en boplats.

Boplatsen ligger i både Torslanda och Björlanda 
socknar i det inre av Tumledalen, på västra Hising
en i Göteborgs kommun. Den ligger i en svag syd
östlig sluttning, som vid undersökningstillfället var 
uppodlad med havre.

De första lösfynden plockades 1916. I början av 
1980-talet gjordes en provundersökning, som gav 
fynd från två olika perioder av stenålder, ett över
lagrat mesolitiskt material och ett annat från Lihult- 
kulturen.

Den nu aktuella undersökningen koncentrerades 
i första hand till den överlagrade boplatsen. Ett ca 
30 m2 stort område undersöktes. Under det tjocka, 
av havet avsatta lerlagret, fanns ett ca 0,25—0,3 m 
tjockt sandlager med stora kolbitar, bränd hasselnöt 
samt ett rikligt flintmaterial.

I åkerns överkant undersöktes ett ca 45 m2 stort 
område. I ploglagret fanns flinta från Lihultkultur. I 
de sex provgroparna som grävdes, påträffades inget 
av arkeologiskt intresse.

Fynd: kärnyxor, spetsar, spån, avslag och kärnor av 
flinta, hasselnöt, kol.

Datering: mesolitisk tid.

Torslanda sn, Torslanda 2:6, fornl To 202/203 
Göteborgs arkeologiska museum
Eva Jönsson Kihlberg

Undersökningen av fornlämningen Torslanda 
202/203 gjordes pga planerad byggnation.

Boplatserna är belägna i det inre av Tumledalen, 
på västra Hisingen i Göteborgs kommun. De ligger i 
en sänka, som sluttar svagt mot sydost samt uppe på 
sydvästra delen av en bergklack. Av topografiska 
skäl har lokalerna slagits samman.

De första lösfynden gjordes 1916. I början av 
1980-talet gjordes en provundersökning som visade, 
att det fanns överlagrade kulturlager med flinta 
samt kulturlager med flinta från mesolitisk tid.

Fem schakt grävdes i sluttningen. I tre av schak
ten fanns som mest ett 0,1 m tjockt sandlager, som 
innehöll enstaka flinta.

Det huvudsakliga arbetet inriktades på ett ca 50

m2 stort område på en bergklack. Denna var täckt 
av ett ca 0,4 m tjockt kulturlager, vilket innehöll 
mesolitiskt flintmaterial. I kulturlagret fanns även 
fynd, som kan dateras till järnålder. Av intresse var 
också en lergrop, med en något bränd lerkaka.

Fynd: järnnit, järnfragment, glaspärla, keramik, 
Sandarnayxor, kärnyxor, kärnor, brända ben.

Datering: mesolitisk tid, förromersk-romersk järn
ålder.

Ytterby sn, Kastellgården, fornl 53 
Göteborgs arkeologiska museum
Eva Jönsson Kihlberg

Under två dagar gjordes en marinarkeologisk un
dersökning i vattenområdet i Nordre älv, utanför 
fornlämningen Ytterby 53, stadsområdet för den 
medeltida staden Kungahälla. Syftet med undersök
ningen var att inventera vattenområdet för att för
söka lokalisera och avgränsa det område som kan ha 
utgjort hamnen i staden Kungahälla. Av intresse var 
att försöka finna rester av kajer och bryggor för 
dendrokronologisk datering.

En tidigare undersökning av vattenområdet gjor
des i samband med W Bergs utgrävningar av augus
tinerklostret i Kungahälla 1884. Denna gav inget 
resultat av fynd eller konstruktioner.

Årets undersökning resulterade i fyndet av en 
0,3 m tjock ekstock med urhak som satt fastpålad i 
botten ca 6-7 m från stranden. Stocken har dendro- 
kronologiskt daterats till fällning 1602-1607. Ett 
par meter från stocken fanns en ekstolpe, som var 
0,08 m i diameter. Denna gick ej att datera.

Fynd: fat av gul metall, en glaserad rödgodsskärva, 
ekstock med urhak.

Datering: ekstocken dendrokronologiskt daterad 
till 1597 (fällningsår 1602-1607).

Ytterby sn, Kastellgården 1:1, fornl 16 
Göteborgs arkeologiska museum
Eva Jönsson Kihlberg

I samband med ett forskningsprojekt om den me
deltida staden Kungahälla gjordes en provunder
sökning på södra sidan av Nordre älv, på åkrarna 
söder och öster om Ragnhildsholmens ruin (forn- 
lämning Ytterby 16), på Hisingssidan i Göteborgs 
kommun. Syftet med undersökningen var att klar
göra om staden Kungahällas bebyggelse även fun
nits på denna södra sida av Nordre älv.

Med hjälp av grävmaskin grävdes drygt 500 m 
schakt. I det 0,25-0,4 m tjocka ploglagret, som vi
lade direkt på lera, fanns endast kringplöjda rester
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av tegel, skiffer och murbruk från den raserade bor
gen på Ragnhildsholmen. Några bebyggelseläm
ningar eller medeltida fynd i övrigt påträffades inte.

Dessutom undersöktes området i söder direkt ne
danför borgruinen, för att försöka finna spår av den 
vallgrav, som W Berg nämnde i sina undersöknings- 
beskrivningar av borgruinen på 1880-talet. Några 
spår av vallgraven påträffades inte.

Fynd: tegel, skiffer, murbruk.

Datering: före 1850.

Dalarna

Falun, kv Kardmakaren (etapp 1), fornl 68 
Dalarnas museum
Katarina Appelgren, Vilhelm Ohnegård

Med anledning av husbyggnation i kv Kardmaka- 
rens södra del (etapp 1), genomfördes en prov
undersökning.

Det kunde konstateras, att kulturlager endast 
fanns i kvarterets sydvästra del. Vid slutunder
sökningen påträffades tre hus, en källare samt en 
odlingsyta.

Den första aktiviteten i området var odling under 
1600-talets första hälft. Därefter utskiftades marken 
till tomter och bebyggdes i enlighet med den, år 
1646, upprättade regleringsplanen.

Fynd: yngre rödgods, textilier, skor, kakel, fajans, 
kritpipor, läderavfall, mynt präglade mellan åren 
1622 och 1719.

Datering: 1600-talets första hälft - 1750-tal.

Falun, kv Prästtägten (etapp 1), fornl 68 
Dalarna museum
Vilhelm Öhnegård

Med anledning av nybyggnation i norra delen av 
kvarteret undersöktes en ca 100 m2 stor yta. Här 
Påträffades lämningar av ett uthus, som troligen 
haft funktion som tvätt- och bryggstuga.

Fynd: mynt, yngre rödgods, stengods, fajans, kakel, 
kritpipor m m.
Datering: 1600-talets mitt och andra hälft.

Falun, kv Prästtägten (etapp 2) fornl 68 
Dalarnas museum
Jonas Ros

Anledningen till undersökningen var, att norra de
len av kvarteret skulle bebyggas.

En ca 150 m2 stor yta undersöktes. Här påträffa
des lämningar efter två hus, det ena från 1600-talet 
och det andra från 1700-talet.

Fynd: mynt, yngre rödgods, fajans, stengods, kakel, 
kritpipor, fönsterglas m m.

Datering: 1600—1700-talen.

Falun, kv Sparbanken 2 
Dalarnas museum
Jonas Ros

Provundersökningen genomfördes med anledning 
av planerad nybyggnation i kvarteret. Vid under
sökningen påträffades endast recenta omrörda la
ger.

Fynd: —

Datering: -

Falun, Sturegatan m fl, fornl 68 
Dalarnas museum
Jonas Ros, Vilhelm Ohnegård

Undersökningen har utförts som en schaktnings- 
övervakning i samband med schaktningar för fjärr
värme (etapp III).

Fjärrvärmeschaktet hade i genomsnitt ett djup av 
1,5 m. Kulturlager, avsatta under 1600-1700-talen, 
med en tjocklek av 0,08—0,3 m påträffades längs 
Sturegatan, Berghauptsmansgatan och Engel- 
brektsgatan. Kulturlagrets tjocklek avtog i sydostlig 
riktning.

Vidare schaktades i anslutning till Mormorsga- 
tan, där dock inget kulturlager påträffades. Kultur
lager, som avsatts under 1600-1700-talen påträffa
des åter i anslutning till Sturegatan, söder om järn
vägen.

Även Stadshusgränd berördes av schaktningarna. 
Här framkom kulturlager och byggnadslämningar 
från 1600-1700-talen, men varken här eller i den 
berörda delen av Myntgatan gick schakten ner till 
steril mark.

Fynd: —

Datering: nyare tid, före 1850.
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Falun, Kv Vagnmakaren 24 
Dalarnas museum
Vilhelm Öhnegård

Förundersökningen genomfördes med anledning av 
planerad nybyggnation i kvarteret. Huvudsakligen 
påträffades påförda lager, med större eller mindre 
inslag av kopparslagg. Det påförda massorna har av 
fyndmaterialet att döma påförts under sen tid.

Inga fynd gjordes som daterar de bevarade lag
ren, utan dessa hör intimt ihop med hyttverksam
heten inom området.

Fynd: - 

Datering: -

Falun, Kv Vagnmakaren, fornl 68 
Dalarnas museum
Vilhelm Öhnegård

Förundersökningen genomfördes med anledning av 
planerad nybyggnation i kvarteret. Huvudsakligen 
påträffades påförda lager i området, med större el
ler mindre inslag av kopparslagg. Det påförda mas
sorna har av fyndmaterialet att döma påförts under 
sen tid.

Inga fynd gjordes som daterar de bevarade lag
ren, utan dessa hör intimt ihop med hyttverksam
heten inom området.

Fynd: slagg.

Datering: nyare tid.

Grytnäs sn, Smedsbo 2:1, fornl 21 
Arkeometallurgiska institutionen
Ola Nilsson

Stensättning som undersöktes och borttogs pga 
utvidgning av en intilliggande grustäkt. Ingen ben
gömma påträffades i eller under stenpackningen. 
Fragment av brända ben och del av kantkedja anty
der dock att det varit en gravanläggning.

Fynd: brända ben.

Datering: —

Hedemora, Fredsgatan, invid Stora Torget, fornl 
194
Dalarnas museum
Vilhelm Öhnegård

Med anledning av fjärrvärmeutbyggnaden har en 
schaktningsövervakning utförts.

Bebyggelselager, vilka troligen tillhör efterrefor-

matorisk tid dokumenterades genom profilritning. 
Äldsta skedet var en golvnivå. Bosättningen datera
des genom förekomsten av kritpipor. Över detta låg 
rikligt med byggnadstegel, troligen tillkommet i 
samband med uppförandet av rådhuset. Över detta, 
slutligen, en gatunivå av kullersten. (Dalarnas mu
seum Ark rapport 1988:3).

Fynd: kritpipor, tegel.

Datering: 1600— 1800-talen.

Hedemora, kv Ripan 
Dalarnas museum
Jonas Ros

Undersökningen genomfördes med anledning av 
planerad nybyggnation av bostadshus. Vid under
sökningen påträffades en kullerstensläggning troli
gen del av en stensatt gårdsplan. Vidare påträffades 
rester efter en nedbrunnen byggnad, samt en under
jordisk källare.

Fynd: yngre rödgods, kakel, kritpipa, kniv m m. 

Datering: 1700-tal.

Dalsland

Åmål, kv Vimpeln
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum
Rune Ekre

Slutundersökning av krukmakargården och kontroll 
av byggnadsschaktningar i kvarterets norra del med 
bebyggelselämningar huvudsakligen från 1700-tal.

Fynd: —

Datering: 1700-tal.

Gestads sn, fornl 10
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum
Rune Ekre

Årets arbeten utgjorde fortsättning på provunder
sökning från föregående år, även nu i samarbete 
med traktens hembygdsförening. Undersökningen 
kompletterades inom kyrkolämningen och ”Stor- 
mansgården”. Dessutom gjordes korsande prov
schakt inom två byggnadsanläggningar norrut på
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Dalsland, Gestad sn, Murängen. Fynd från provschakt genom kyrkoläm- 
ningen: murtegel ornerat med fransk lilja, 1200-talets mitt. Foto R. Ekre. 
Finds from a trial trench in a ruined church: brick decorated with a French 
lily, mid-13th century.

området (enligt Heilmans inventering nr 3 och nr 9), 
1 ena fallet sannolikt en smedja, i andra fallet möjli
gen bostadsbyggnad med partiellt stengolv och san
nolik enkel härdanläggning.

Inom ”Stormansgården” gjordes ytterligare fynd 
av bronshantverk, dessutom av hushållsbetonat 
material, vävtyngder, nycklar och söljor (varav en 
daterbar till 1200-talets andra hälft). Kyrkans bygg- 
nadsutveckling närmare klarlagd: en omfattande 
ombyggnad med tegelinslag i östra halvan vid tiden 
strax efter 1200-talets mitt. Här gjordes ytterligare 
fynd av dekorerat murtegel.

Fynd: bronshantverk, vävtyngder, nycklar, söljor. 
Datering: 1200-tal.

Gotland

Fröjels sn, Gustavs
Stockholms universitet, kulturgeografiska institutio- 
nen/Hemse folkhögskola
Dan Carlsson

Syftet med grävningarna var att bekräfta eller för
kasta hypotesen om att här funnits en hamn- och 
handelsplats under vikingatid, men också att få 
grepp om en eventuellt bostättnings omfattning, 
tidsställning och inriktning.

Resultaten blev långt över förväntan. På de un
dersökta 85 m2 påträffades totalt 1874 föremål och 
stora mängder ben, lera, slagg, flinta och träkol. Ett 
flertal stolphål och en rad stenkonstruktioner visar 
på en omfattande byggnation.
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I två schakt i den södra delen av undersöknings
området undersöktes fem av sju påträffade gravar. 
Dessa — det var fråga om både mans- och kvinno- 
gravar - kan dateras till 900-tal genom fynd av bl a 
dosformiga spännen.

Förmodligen utgör de påträffade gravarna en del 
av ett större flatmarksgravfält av samma typ som 
finns vid Kopparsvik strax utanför Visby.

Kulturlagrets mäktighet och utbredning, tillsam
mans med det stora fyndmaterialet, visar på en 
verksamhet av betydande omfattning.

Fyndmaterialet ger vid handen att här har före
kommit hantverk, handel och skeppsbyggeri. Mate
rialet uppvisar med andra ord stora likheter med 
vad som kom fram vid undersökningen av hamnan
läggningen vid Paviken.

Bl a påträffades råmaterial i form av bronsbarrar, 
ben och horn, halvfabrikat av nålar, kammar och ett 
djurhuvudformat spänne från 600-tal.

Även pärltillverkning bör ha ägt rum på platsen, 
vilket visas av glasslagg samt fyndet av glasmosaik 
och en mångfärgad glasstav.

Ett intressant föremål i sammanhanget är en gjut
form i sandsten i vilken man gjutit huvudet till en 
vikingatida prydnadsnål.

Fynd: se ovan.

Datering: 600-tal till 1600-tal.

Eke sn, Gudings gård, fornl 49
Uppsala universitet, arkeologiska institutionen
Johan Hegardt

Syftet med undersökningen var att datera fornbor- 
gen. Denna har en oregelbunden rektangulär form, 
ca 150x75 m. I väster är muren 6 m bred vid basen 
och 2 m hög, i öster betydligt lägre och smalare.

I det sydöstra hörnet av borgen finns ett mindre 
gravfält. Vid anläggandet av gravarna har murste
nar använts och vissa grenar är anlagda på den rase
rade fornborgsmuren.

Ett 2x12 m långt schakt drogs genom muren och 
snittade ett av rösena. Under såväl muren som röset 
hittades slagen flinta. I röset fanns en plundrad 
gravgömma med ett djurhuvudformat spänne, järn
fragment och ben. I röset fanns också en sekundär 
skelettgrav.

Fynd: djurhuvudformat spänne, järnfragment, 
brända och obrända ben.

Datering: röset — vikingatid, fornborgen?

Halland

Getinge sn, Mostorp 5:1 
Hallands länsmuseer
Lena Bjuggner, Bengt Westergaard

Undersökningen föranleddes av att man i samband 
med grustäkt stött på omfattande boplatslämningar. 
Delar av området var redan frilagt från matjord, då 
undersökningen inleddes.

Av de närmare 700 anläggningar som dokumente
rades, kunde fem långhus rekonstrueras. Fyra av 
dem var i det närmaste identiska vad det gäller 
konstruktionsprincip och storlek. De bestod av tre 
par kraftiga, takbärande stolpar. Någon väggkon
struktion kunde inte påvisas, men längden uppskat
tades till 10—12 m. Bredden bör ha varit omkring 5 
m. Det femte huset hade samma grundkonstruk
tion, men var ca 22 m långt. Detta hade någon form 
av väggkonstruktion med antydan till konvexitet. 
Antalet takbärande stolpar uppgick här till fem par. 
Samtliga hus var orienterade i östvästlig riktning.

Utöver anläggningar påträffades också ett omfat
tande område med fyndbärande kulturlager, vilket 
delvis undersöktes. Fyndmaterialet utgjordes hu
vudsakligen av keramik och flinta. Utifrån detta — i 
första hand keramiken — gjordes en preliminär da
tering av boplatsen. Denna datering har bekräftats 
genom sex C14-dateringar.

Fynd: keramik, flinta.

Datering: förromersk-romersk järnålder.

Halmstad, kv Hästmöllan 7, fornl 44 
Hallands länsmuseer
Lena Bjuggner

Undersökningen föranleddes av en planerad ny
byggnation på fastigheten, som ligger perifert inom 
det fornlämningsavgränsade området. Syftet med 
förundersökningen var, att utröna om äldre befäst- 
ningsdelar fanns inom tomten.

Några anläggningar påträffades inte. I de avsatta 
och påförda lagren framkom bl a keramik från nya
re tid.
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Stolphålsraderna efter ett par av långhusen i Ysby. 
Foto Bengt Westergaard.
Rows of postholes in a few of the longhouses at Ysby.
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Halmstad, Tyghusgatan—Klostergatan, fornl 44 
Hallands länsmuseer
Lena Bjuggner

Undersökningsområdet är beläget i norra delen av 
den medeltida staden och undersökningen föranled
des av fjärrvärmedragningar.

Tre grundmurar och en stenläggning påträffades. 
Grundmurarna har ingått i fransiskanerklostrets 
byggnader. Stenläggningen var mer svårdaterad, 
men har möjligen samma tillkomsttid. Tolkningen 
baseras på läge och nivå.

Fynd: -

Datering: senmedeltid.

Laholms landsförsamling, Snapparp 1:9, fornl 69 
Hallands länsmuseer
Lennart Carlie

Undersökningen av boplatsen föranleddes av en 
utvidgning av en bensinstation, intill E6 vid Lagan i 
södra Halland. Boplatsen är känd sedan en under
sökning 1877. Platsen ligger på en sandplatå. Områ
det norr, söder och öster därom var nivåmässigt 
något lägre, medan boplatsen i väster avgränsades 
av en kraftig erosionsbrant i Lagan.

Endast en anläggning (grop) påträffades och inga 
kulturlager fanns. Totalt undersöktes 362 m2 genom 
sållning, varvid 37,3 kg flinta och 15,9 kg keramik 
tillvaratogs. Fynden låg i tre koncentrationer, inom 
vilka även merparten av de daterbara artefakterna 
samt ornerade keramikskärvorna påträffades. 
Fyndsammansättningen antyder att platsen varit 
frekventerad under neolitikums samtliga perioder. 
Frånvaron av anläggningar tyder på att platsen inte 
omfattats av några permanenta bosättningar. Istäl
let kan det antas att den har utnyttjats under flera 
korta perioder för jakt, fiske och/eller handel.

Fynd: keramik, flinta, tvärpilar, spånpilspetsar. 

Datering: neolitisk tid.

Trönninge sn, Fyllinge 20:396 och Trönninge 5:1 
Hallands länsmuseer
Erik Rosengren

Längs ett planerat vägbygge utanför Trönninge 
samhälle, strax söder om Halmstad, fanns flera plat
ser med goda boplatslägen.

En fältrekognoscering visade, att slagen och osla
gen flinta fanns på tre platser. Dessa provundersök- 
tes genom att maskingrävda schakt drogs genom 
områdena. Endast i ett schakt påträffades en an
läggning, som kunde vara förhistorisk. Den bestod 
av en bränd markyta, men trots en rejäl utvidgning

av schaktet och ytterligare tvär- och parallellschakt 
upptäcktes inga ytterligare anläggningar. Någon 
fortsatt undersökning bedömdes ej som nödvändig.

Fynd: —

Datering: —

Ysby sn, Hov 3:46, fornl 55 
Hallands länsmuseer
Lena Bjuggner, Bengt Westergaard

Undersökningen föranleddes av planerad ny
byggnation på fastigheten.

Vid matjordsavbaning framkom omfattande för
historiska boplatslämningar i form av härdar, av- 
fallsgropar och stolphål. Vidare påträffades ett 
mindre område med avsatta, fyndförande kulturla
ger.

Redan i inledningsskedet stod det klart, att här 
fanns lämningar efter flera långhus. Det rör som om 
sex olika hus, varav fyra synbarligen anlagts på näs
tan exakt samma plats och med samma orientering, 
dvs i öst-väst. Detta förhållande bidrog till, att hu
sen inte utan vidare lät sig urskiljas.

Husen har varit 7-31 m långa och 5—6 m breda. 
Samtliga tycks ha varit konstruerade på samma sätt, 
dvs de har haft en enkel mittrad med kraftigare, 
takbärande stolpar och tätt ställda, mindre kraftiga 
väggstolpar. Både runda och raka gavlar fanns re
presenterade.

Vidare påträffades lämningar efter någon form av 
ovala ”hyddor", där endast spåren efter förmodade 
väggrännor återstod. "Hyddorna" var 8-9 m långa 
och ca 6 m breda.

Fyndmaterialet utgjordes främst av keramik och 
flinta. Keramiken var huvudsakligen från förro
mersk/romersk järnålder. Elva C14-dateringar visa
de på en förvånansvärd spridning i tid, vilket indike- 
rar någon form av upprepade aktiviteter på platsen.

Boplatsens totala yta är inte undersökt. Både vid 
fornminnesinventeringen och vid undersökningen 
gavs klara indikationer på att boplatsen har en rela
tivt stor utsträckning, framför allt mot norr.

Fynd: keramik, flinta.

Datering: mesolitisk tid, tidig neolitisk tid, förro- 
mersk-romersk järnålder.
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Härjedalen

Storsjö sn, Ljungdalen 1:4, fornl 77 
Jämtlands läns museum
Kajsa Willemark

I samband med vägarbete skadades två av fem grav
högar ingående i fornlämning 77. Gravfältet är belä
get i utkanten av Ljungadalens by. En av de skada
de högarna undersöktes hösten 1987. Av anlägg
ningen återstod endast en fjärdedel.

Gravhögen var redan tidigare störd av en senare 
anlagd gravhög och en stor plundringsgrop i mitten. 
Den kvarvarande delen innehöll den yttre delen av 
ett kärnröse, delvis av skärvsten och eldpåverkad 
sten, med ett 1—2 cm tjockt brandlager, innehållan
de ett 20-tal brända ben i botten. Något enstaka 
bränt ben och tre små bitar slagg eller förslaggat 
material framkom utanför brandlagret. Kärnröset 
var beläget i högens östra del, i en nedgravning un
der ursprunglig marknivå. Plundringsgropen i mit
ten hade orsakat stor skada och i praktiken delat 
anläggningen mitt itu. Den västra delen uppvisade 
en helt annan karaktär än den östra, dock var även 
den belägen i en nedgravning. Förkolnade trästock
ar, enstaka skärvstenar och ett delvis kraftigt röd
bränt lager återfanns i nedgravningens botten. Ett 
30-tal brända ben framkom inom en liten yta i när
heten av förkolnade näversjok och ett bearbetat 
benföremål i fragmentariskt skick.

Fynd: slagg, förkolnat trä, näver, fragmentariskt 
bränt benföremål, brända ben.

Datering: yngre järnålder.

Tännäs sn, Funäsdalen 28:19, fornl 181 
Jämtlands läns museum
Kajsa Willemark

I samband med det sörsamiska projektets arkeolo
giska undersökningar av flatmarksgravfältet på Vi
vallen 1986, framkom ett ytligt beläget kranium i ett 
av sökschakten. Pga tidsbrist uppsköts en närmare 
undersökning till 1987.

Fyndet var en del av ett kranium, möjligen 
får/get, beläget i den övre delen av ett igenfyllt dike. 
Inga spår av gravar återfanns. Fyndplatsen var belä
gen strax utanför gränsen till tidigare undersökt om
rade och ytterligare 30 m2 avtorvades och kontrolle
rades med avseende på gravar. Undersökningen gav 
'nget resultat.

Fynd: del av kranium.
Datering: —

Tännäs sn, Ljusnedal 1:1, fornl 254 
Jämtlands läns museum
Kajsa Willemark

Med anledning av vidare utveckling av en fornstig 
inom Ljusnedals bruksområde, frilädes rester av en 
spiksmedja.

Grunden till smedjan var 7x 10 m stor och bestod 
av lagda stenar och stenblock på den ena lång- och 
kortsidan. Den andra kortsidan utgjordes troligen 
av ässjans baksida. Ingen mur- eller väggkonstruk
tion skönjdes på den andra långsidan, som vette ut 
mot en bäck. Inuti smedjan återfanns ett flertal 
verktyg av järn, vilka troligen till stor del var dit- 
komna efter smedjans brukstid.

Fundament av trä till tre städ, slagg, rester av 
träkonstruktioner och stora järndelar till hammaren 
framkom i smedjans inre.

Fynd: verktyg av järn, delar av hammarkonstruktio
ner av järn, städfundament, slagg, rester av träkon
struktioner.

Datering: nyare tid.

Älvros sn, Kyrkbyn 1:3,
Jämtlands läns museum
Jan Sundström

Härjedalens kommun planerar att lägga en avfalls
anläggning strax norr om Ljusnan, 1 mil öster om 
Sveg. Som ett led i planeringen uppdrogs åt länsmu
seet att inventera den 0,4x1 km stora ytan. Inga 
fornlämningar var tidigare registrerade.

Vid inventeringen registrerades två blästerugnar 
med slaggvarp, en rostplats, 19 kolningsgropar, en 
kojgrund, en tjärdal och en kolbotten.

Fynd: - 

Datering: -
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Jämtland

Borgvattnets sn, Skyttmon 4:16, fornl 1 
Jämtlands läns museum
Kajsa Willemark

Med anledning av planerad ny vägsträckning av väg 
344, mellan Skyttmon och Borgå, undersöktes sju 
fångstgropar.

En av groparna var belägen intill den nuvarande 
landsvägen och hade en liten vallskada, orsakad av 
byggnadsarbetet. I botten av denna grop påträffa
des kolade träslanor, som möjligen kunde härröra 
från en konstruktion. De övriga groparna saknade 
kollager i botten, men prover för C14-datering togs 
ur samtliga gropars vallhorisonter. I botten på en av 
groparna påträffades några stora stenar, varav en 
jordfast. Den orörda stenen hade till synes varit 
belägen i en naturlig grop samt varit synlig ovan 
markytan. Gropen hade sedan fördjupats invid ste
nen. För att erhålla en tillräckligt hög och omslutan
de vall runt gropen, verkar jordmassorna ha tagits 
från omgivande markyta.

Analysresultaten från C14-proverna föreligger 
ännu inte.

Fynd: —

Datering: —

Brunflo sn, Prästbordet 1:1, Södergård 1:82, intill 
fornl 60 och 121 
Jämtlands läns museum
Christian Lovén, Kajsa Willemark

En planerad kyrkogårdsutvidgning, i anslutning till 
tre gravhögar, föranledde en fosfatkartering och 
provgropsgrävning inom ett 12 960 m2 stort område.

I några enstaka gropar framkom kol och före- 
målsfragment från historisk tid. Vid utvidgningen av 
groparna visade sig de kulturpåverkade lagren vara 
begränsade och mycket difusa. Ett mindre område 
uppvisade en något förhöjd fosfathalt, vilket delvis 
sammanföll med ett något kolinnehållande lager 
samt med förekomst av små klumpar av bränd lera.

Vid senare schaktningsarbete genomfördes en an
tikvarisk kontroll av de intressanta ytorna, varvid 
enstaka mindre koncentrationer av bränd lera och 
kol framkom. De visade sig vara mycket ytliga och 
utan synbart sammanhang. Undersökningen avslu
tades.

Fynd: fragmentarisk järnkniv, drejad keramikskär
va, tegel, bränd lera, obrända och brända ben, kol.

Datering: —

Fors sn, Gussjölandet 1:1, fornl 12 
Jämtlands läns museum
Kajsa Willemark

Med anledning av en planerad dämning av sjön 
Ödingen i östra Jämtland utfördes en arkeologisk 
undersökning av fornlämning 12, registrerad som 
stenåldersboplats.

En yta på sammanlagt 348 m2 undersöktes, delvis 
extensivt. Avslag, liksom skärvsten, förekom spora
diskt över stora delar av ytan. Någon enstaka skrapa 
av kvarts, en flintskrapa och en flathuggen spets av 
kvartsit påträffades utan samband med någon synlig 
anläggning. En koncentration av avslag och färdiga 
eller halvfärdiga redskap av kvarts framkom inom 
en ca 16 m2 stor yta runt en liten härd. Strax intill 
härden återfanns en rektangulär, grund fördjup
ning, innehållande en relativt stor kvantitet brända 
ben och enstaka skärvstenar.

Ytterligare två säkra härdar fanns, varav en rek
tangulär med delvis ganska flata och jämna stenar. I 
och runt härden hittades spår av järnsmide. Strax 
intill anläggningen framkom en del av ett hyveljärn.

Den tredje härden bestod av en handfull glest 
placerade, eldskadade stenar på ytan av en nedgrav
ning. Strax intill den i övrigt fyndtomma härden 
framkom ett stråk med skärvor av asbestkeramik.

Fynd: del av hyveljärn, järnfragment, asbestkera
mik, spets av kvartsit, skrapor av kvarts och flinta, 
avslag av kvarts, kvartsit, porfyr och flinta, brända 
ben.

Datering: neolitisk tid - romersk järnålder.

Frösö sn. Prästbordet 1:1, intill fornl 41 
Jämtlands läns museum
Kajsa Willemark

En planerad kyrkogårdsutvidgning i nära anslutning 
till Frösö kyrka och fornlämning 41, en gravhög, 
föranledde en fosfatkartering och en därpå följande 
friläggning av ett kulturlager, för fortsatt undersök
ning 1988.

Kulturlagret framkom vid grävning av provgropar 
och den aktuella ytan uppvisade även en förhöjd 
fosfathalt. Området avbanades med grävmaskin. 
Den övre delen av det kulturpåverkade lagret inne
höll spridda förekomster av skärvsten, kol, brända 
och obrända ben samt något enstaka fragmenterat 
järnföremål. En ca 2x3 m stor skärvstensansamling 
med kolblandat jordlager, något bränt ben och en 
järnkniv framkom.

Intill kyrkogårdsmuren, i området närmast grav
högen, återfanns ytterkanten av en rundad sten- 
packning, vilken kunde ha samband med fornläm- 
ningen.
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Fynd: kniv av järn, fragmentariskt järnföremål, 
obrända och brända ben, kol.

Datering: -

Frösö sn, Öneberget (stg 796), fornl 81 
Umeå universitet/Jämtlands läns museum
Margareta Bergvall

Årets undersökning av fornborgen på Öneberget, 
den sista av fyra planerade etapper, omfattade en 
husgrundsliknande terrass och en låg yttre vall.

1986 grävdes delar av samma förmodade hus- 
grundsterrass, men några säkra indikationer på att 
ett hus hade legat här kunde inte konstateras. Syftet 
med årets undersökning blev därför att försöka 
utröna huruvida det legat ett hus inne i borgen eller 
inte.

Vid grävningen framkom två langsgående stolp- 
hålsrader och ett parti av en langsgående vägg. Till
sammans med 1986 års framgrävda härd eller kok
grop (?) behöver inte längre långhusets existens be
tvivlas.

Mindre grävningar företogs också i en låg, utan
för fornborgsmuren, liggande vall. Anläggningen är 
troligtvis någon form av en yttre försvarskonstruk- 
tion.

Fynd: järnfragment, slagg, brända ben.

Datering: romersk järnålder — folkvandringstid (ej 
husets datering).

Undersåkers sn, Ottsjö 1:13 och 1:15, intill fornl 10 
Jämtlands läns museum
Kajsa Willemark

Med anledning av ett planerat väg- och brobygge 
över Storån vid Ottsjön genomfördes en arkeolo
gisk utredning med provgropsgrävning. Läget för 
den planerade bron är inom närområdet till en sten- 
åldersboplats med en skärvstensvall.

Åstranden granskades och sammanlagt trettio 
provgropar grävdes. Endast två av groparna uppvi
sade spår av kulturell aktivitet i form av kolfläckar 
och bränd mjäla. Det intressanta lagret framkom på 
15-25 m avstånd från det exploateringshotade om
rådet.

Vid en hastig granskning av den sydvästra åstran
den mot Ottsjön, utanför det nu aktuella området, 
observerades enstaka till måttligt med skärvstenar 
längs brinken. Fyndplatsen är ej tidigare registre
rad.

Fynd: —

Datering: -

Ås sn, Hov 1:6, Rösta 1:7 
Jämtlands läns museum
Kajsa Willemark

Inom ett ca 70x140 m stort område i Ås samhälle 
genomfördes en fosfatkartering med anledning av 
ett planerat bostadsbygge.

Sammanlagt grävdes 28 provgropar och upptagna 
jordprover analyserades via spottest-metoden. I tre 
närliggande gropar, i områdets norra del, återfanns 
några enstaka kolfragment i matjordslagrets nedre 
del och en svag förhöjning av fosfathalten uppvisa
des.

Resultatet föranledde inga fortsatta arkeologiska 
undersökningar på platsen.

Fynd: kolfragment.

Datering: -

Lappland

Arvidsjaurs sn, G:a Prästgården, fornl 471 
Norrbottens museum
Thomas Wallerström

Området, gamla kyrk- och marknadsplatsen i Ar
vidsjaur med anor från 1500-talet, har undersökts 
arkeologiskt i flera omgångar. En ledningsgravning 
gav möjligheter att dokumentera kulturlager och 
ovan jord ej iakttagbara husgrunder m m.

Två husgrunder och en källare (tillhörande den 
ena grunden?) registrerades. De torde representera 
gamla prästgården. Dessutom kunde gammal od
lingsmark särskiljas från gammal "naturmark" och 
områden som troligen betats. Ny kunskap om den 
äldre topografin har erhållits.

Fynd: —

Datering: -

Fredrika sn, Holmsele 2:1, fornl 77 
Västerbottens museum
Sten Gardeström

Undersökningen föranleddes av att området kom
mer att dämmas över.

Tolv fångstgropar var tidigare registrerade varav 
två visade sig vara bortschaktade. Tio gropar under
söktes således. Ett schakt öppnades i varje grop,
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från gropens mitt och genom vallen. Kolprov har 
tillvaratagits, där tillräckliga mängder funnits, såväl 
i botten som i väggen och under vallen. Inga kon
struktioner, som t ex sparkfållor påträffades. Nio av 
groparna var fångstgropar och en grop visade sig 
vara en täktgrop.

Fynd: -

Datering: mellanneolitisk tid — 1400-talet e Kr.

Fredrika sn, Holmsele 1:10 och Viska 3:28, fornl 79 
Västerbottens museum
Sten Gardeström

Undersökningen föranleddes av att området kom
mer att dämmas över.

Fångstgropsystemet består av arton gropar, varav 
fyra kom att beröras av dämningen. Ett schakt öpp
nades från gropens mitt och upp genom vallen på 
varje grop. Kolprov tillvaratogs, där tillräckliga 
mängder fanns och profilerna ritades. Inga kon
struktioner i groparnas mitt eller väggar kunde upp
täckas. En av groparna visade sig vara en täktgrop.

Fynd: —

Datering: mellanneolitisk tid - 1400-talet e Kr.

Fredrika sn, Viska 1:81, fornl 124 
Västerbottens museum
Sten Gardeström

Undersökningen föranleddes av överdämning pga 
vattenkraftutbyggnad i Gide älv.

Två fångstgropar undersöktes. Kolprover tillva
ratogs i groparna och profilerna ritades. Inga spår 
av bottenkonstruktioner kunde ses.

Fynd: —

Datering: mellanneolitisk tid — 1400-talet e Kr.

Fredrika sn, Viska 1:81, fornl 125 
Västerbottens museum
Sten Gardeström

Undersökningen föranleddes av överdämning pga 
vattenkraftsutbyggnad i Gide älv.

Tre fångstgropar undersöktes. Kolprover tillvara
togs och profiler ritades. Inga spår av bottenkon
struktioner påträffades.

Fynd: —

Datering: mellanneolitisk tid — 1400-talet e Kr.

Undersökningen föranleddes av att en registrerad 
härd kommer att ligga under dämningsgränsen när 
Gideälven byggs ut.

Härden var belägen på en smal sandås. Inga and
ra fornlämningar finns i närheten. Härden bestod av 
runda stenar i en halvcirkel, ca 1 m i diameter. I 
mitten var jorden rödbränd. Kolbitar fanns i östra 
delen, de flesta utanför härden, ytligt och därför 
osäkra. En kvartsbit låg strax utanför härden.

Fynd: kvartsbit, kol.

Datering: -

Fredrika sn, Viska 2:1
Västerbottens museum
Sten Gardeström

Gällivare sn m fl
Umeå universitet, arkeologiska institutionen
Evert Baudou

Inventering, vilken ingår i forskningsprojektet ”Vi
kingatida och medeltida bosättnings- och närings
former i övre Norrlands inland”.

Den genomfördes i närheten av sju kända samis
ka offerplatser: Saivo, Atjekåive, och Unna Saivo i 
Gällivare sn, Seitaure i Jokkmokk sn, Vindelsgran- 
sele i Lycksele sn, Bäsksjö i Vilhelmina sn samt 
Gråträsk i Piteå lfs (Norrbotten).

På alla platser utom i Bäsksjö, hittades härdar, 
som tyder på någon form av bosättning, sannolikt 
under lång tid.

Fynd: -

Datering: sannolikt från vikingatid — 1700/1800-ta- 
len.

Jokkmokks sn, Älvnäset, Vuollerim 
Umeå universitet
Ulf Westfal

Provundersökning i hyddbottnar av stenålderska
raktär och aktivitetsytor med gropanläggningar 
samt inventering längs reglerade älvsträckor.

Fynd: —

Datering: ca 4000 f Kr.
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Jukkasjärvi sn, Fjället Nuolja, Abisko nationalpark 
Norrbottens museum
Thomas Wallerström

Anledning till undersökningen var att en järnvägs
tunnel skulle byggas.

Undersökningen berörde två husgrunder. Den 
ena var skadad, men genom läget kunde den förut
sättas vara från järnvägsbyggandets tid (ca 1900). 
Fältarbetena inriktades på dokumentation genom 
uppmätning och fotografering. En liten yta grävdes 
och fosfatprover analyserades. Byggnaderna har 
sannolikt varit bostäder eller det café/pensionat, 
som lär ha funnits vid fjället Nuolja.

Fynd: -

Datering: ca 1900.

Jukkasjärvi sn, Sjangeli, Jukkasjärvis kronoöver- 
loppsmark
Norrbottens museum
Thomas Wallerström

Ett av husen vid Sjangeligruvan (anor sedan 
1690-talet) rustades upp, varvid ett kulturlager på
träffades.

Vid ny grundläggning undersöktes kulturlagret 
och de, mot de kallmurade väggarna, upplagda mas
sorna sållades. Fynden kunde dateras till tidigast 
1800-talets senare hälft, en tidfästning, som gäller 
huset.

Undersökningens resultat gör att en karta över 
området (från 1844) blir lättare att tolka.

Fynd: -

Datering: 1800-talet.

Nederkalix sn, Lomben 1:6 
Norrbottens museum
Thomas Wallerström

Undersökningen gjordes i ett förhållandevis forn- 
minnesrikt område, i en blivande grustäkt. Här kun
de möjligen finnas boplatslämningar etc, vilke ej var 
synliga i markytan.

Inga fornlämningar kunde påvisas. Totalt upp
togs 184 provgropar med grävmaskin.

Fynd: - 

Datering: -

Nederluleå sn, Kyrkovallen 1:1, fornl 330 
Norrbottens museum
Thomas Wallerström

Undersökningen gjordes med anledning av att en ny 
kyrkstuga skulle byggas. Arbetena inleddes 1986.

Undersökningen gav fynd från nyare tid. Förvän
tade medeltidsfynd tycktes inte finnas. Endast en 
del av den tilltänkta exploateringsytan grävdes.

Fynd: recenta.

Datering: nyare tid.

Piteå, kv Stjärnan 5, fornl 226 
Norrbottens museum
Kjell Lundholm

Besiktning av en källare i samband med grundgräv
ning.

Det aktuella området låg under ett yngre hus och 
var ej tillgängligt vid den föregående arkeologiska 
provundersökningen. Källaren var troligen äldre än 
detta hus, vilket lär ha existerat på 1820-talet. Den 
har inte kunnat dateras närmare.

Fynd: -

Datering: efter 1721?

Piteå, kv Stjärnan 5, fornl 226 
Norrbottens museum
Thomas Wallerström

Provundersökningen hade som syfte att påvisa 
eventuella rester av stadsbranden 1721, som förstör
de 1600-talsstaden. Eventuella lämningar av denna 
skulle föranleda ytterligare undersökningar.

Undersökningen visade att exploateringsområdet 
var obebyggt vid tiden för branden.

Fynd: -

Datering: efter 1721.

Åsele sn, Rissjön 1:17, fornl 263 
Västerbottens museum
Sten Gardeström

I samband med skogsavverkning och efterföljande 
markberedning har 25 fångstgropar skadats. 
Fångstgroparna hör till ett fångstgropsystem, forn- 
lämningarna 260, 263 och 264.

En fångstgrop undersöktes. Den hade så stora 
skador efter tunga skogsmaskiner, att den inte kun
de repareras. Fångstgropen hade grävts ner till 1,6 
m under ursprunglig markyta när den anlades. Kol
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prov från gropens botten har tagits för analys.
De övriga 24 groparna hade harvskador, vilka var 

mer ytliga och de kunde restaureras genom att jord 
och torv lades tillbaka.

Fynd: kol.

Datering: mellanneolitisk tid - nutid.

Medelpad

Attmars sn, Attmar 1:15 
Länsmuseet-Murberget
Lennart Forsberg

Anledning till undersökningen var en utvidgning av 
kyrkogården.

En arkeologisk utredning gjordes i form av en 
fosfatkartering och förundersökningen i form av 
matjordsavtäckning med antikvarisk kontroll. Det
ta gav säkra indikationer på fornlämningar och vid 
den efterföljande undersökningen dokumenterades 
nio gropar, vilka alla var använda i kombination 
med eld. Inga säkert daterade fynd påträffades.

Fynd: slagg, bränd lera, kol/sot.

Datering: järnålder?

Attmars sn, Norr-Fjolsta 8:1, 4:41, 3:5, 3:6 och 
Norrlindsjö 3:9, fornl 106 
Länsmuseet-Murberget
Lennart Forsberg

Arkeologisk utredning i form av fosfatkartering, ut
förd i samband med omdragning av en befintlig 
grusväg.

Inga höga fosfathalter kunde konstateras. Den 
efterföljande provundersökningen, i form av schakt 
och provgropar, gav inga indikationer på ytterligare 
fornlämningar.

Fynd: —

Datering: järnålder.

Hässjö sn, fornl 5 
Länsmuseet-Murberget
Lennart Forsberg

Anledning till undersökningen var omdragning av 
E4, söder om Härnösand. Nydragningen berörde 
området kring ett röse.

En fosfatkartering av en ca 30 000 m2 stor yta gav 
förhöjda värden på flera ställen, alltifrån 20 m ö h 
till ca 50 m ö h. I åkermark tillvaratogs en liten bit 
bränd flinta på ca 45-50 m ö h. I de områden med 
förhöjda fosfatvärden som fanns kring 30-35 
m ö h, hittades dessutom fyra odlingsrösen (i nuva
rande skogsmark).

Fynd: en bit bränd flinta.

Datering: —

Indals sn, Östanskär 4:17, fornl 3 
Länsmuseet-Murberget
Lennart Forsberg

På grund av vägbreddning undersöktes och borttogs 
den närmast vägen liggande fångstgropen inom 
fornlämning 3.

Anläggningen innehöll färgningar, vilka tolkats 
som ett flätverk. Detta kan ha använts som stängs- 
ling för att leda djuren mot groparna, som skydd för 
gropens väggar mot ras eller vara rester efter täck
ning av gropen.

Den provgropsundersökning, som utfördes kring 
groparna, gav inga ytterligare indikationer på forn
lämningar.

Fynd: - 

Datering: —

Indals sn, Östanskär 4:7, fornl 4 
Länsmuseet-Murberget
Lennart Forsberg

Fornlämningen, en fångstgrop, undersöktes och 
togs bort p g a vägbreddning.

Gropen saknade urskiljbara konstruktionsdetal
jer. Även vall kring kanten saknades.

Fynd: - 

Datering: -

Tuna sn, Fors 4:24, fornl 122 
Länsmuseet-Murberget
Lennart Forsberg

Undersökningen föranleddes av husbyggnation. 
Fornlämningen upptäcktes 1985, varvid exploate- 
ringsplanerna stoppades. En fosfatkartering, utförd 
1985, indikerade ett stort sammanhängande bo
platsområde. 1986 gjordes en maskinavbaning för 
att om möjligt avgränsa fornlämningsområdet. Ett 
30-tal härdar påträffades, liksom diverse boplatsres
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ter. Två härdar daterades till århundradena strax 
före Kristi födelse.

Fynd: slagg, bränd lera, brända ben, kol/sot. 

Datering: förromersk — äldre romersk järnålder.

Skåne

Barkåkra sn, Luntertun, fornl 56 
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Bertil Helgesson

Vid nerläggande av en elkabel företogs en antikva
risk kontroll i det medeltida stadsområdet i Lunter
tun.

Kabelsträckningen var ca 250 m och kabeln lades 
ner på ett djupt av ca 0,6 m. I den norra delen av 
kabelschaktet framkom, under ca 0,45-0,5 m hu
mus, tre sotfläckar, alla med fyllning av sotig sand. 
Två var fyndtomma, en innehöll bearbetad flinta.

Sotfläckarna kunde vara rester av ett boplatsla
ger, kanske i utkanten av en boplats. Med tanke på 
den bearbetade flintan och kända stenåldersfynd 
från andra ställen i närheten, bör dessa boplatsläm
ningar dateras till stenåldern. Förutom sotfläckarna 
framkom inga fynd eller konstruktioner av arkeolo
gisk karaktär.

Fynd: tre bitar slagen flinta.
Datering: stenålder (?).

Barkåkra sn. Luntertun 1:6, fornl 56 
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Bertil Helgesson

Undersökningen föranleddes av nybyggnation av 
radhus.

Luntertun 1:6 ligger i ett område med många fas
ta fornlämningar, bl a stenåldersboplatser, bronsål
dershögar och den medeltida staden Luntertun. 
Med utgångspunkt från husens kommande place
ring grävdes 83 löpmeter provschakt med en bredd 
av 1,2 m.

Under 0,2—0,4 m ljusbrun, sandig humus kom 
steril botten, bestående av gul sand. Inga fynd eller 
konstruktioner som motiverade en vidare under
sökning framkom.

Fynd: —

Datering: —

Anledning till den antikvariska kontrollen var 
schaktning för en ny transformatorstation.

Platsen är belägen inom Luntertuns medeltida 
stadsområde, vilket utgör fast fornlämning. Tidiga
re har även lämningar från stenåldern påträffats i 
området.

Matjord och påförda massor schaktades bort till 
ett djup av ca 0,7 m under nuvarande markyta. Sto
ra delar av ytan var störda av ledningsschakt. Inga 
fornlämningar påträffades.

Fynd: —

Datering: —

Bjäresjö sn, Bjäresjö 19:17
Lunds Universitets Historiska Museum
Lennart Carlie

Undersökningen ingår som ett led i Ystadsprojektet 
"Kulturlandskapet under 6000 år”, delprojekt B3.

Under fältinventeringar 1986 påträffades på Bjä
resjö 19:17 ett antal upplöjda härdar samt oornerad 
bronsålderskeramik. Målet med undersökningen 
var, att fastställa eventuella boplatsrester från 
bronsåldern.

Vid matjordavbaning påträffades fjorton anlägg
ningar. Sju av dessa utgjordes av kokgropar/härd
gropar, två bestod av odefinierbara nedgrävningar 
medan en anläggning utgjordes av en grop. Denna 
innehöll närmare 10 kg keramik, träkol samt brända 
ben- och tandfragment. Därutöver framkom fyra 
anläggningar, som inte undersöktes.

Prov från tre kokgropar har daterats till äldre el
ler yngre bronsålder, medan keramiken i gropen är 
av sen yngre bronsålderskaraktär.

Fynd: keramik, brända ben- och tandfragment, kol. 

Datering: äldre - yngre bronsålder.

Barkåkra sn, Ådalsvägen, Luntertun, fornl 56
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Tyra Ericson

Båstad, kv Prästliden, fornl 24
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Bertil Helgesson

Vid schaktning för en parkeringsplats, inom kv 
Prästliden i det medeltida stadsområdet i Båstad, 
företogs en antikvarisk kontroll.

Under 0,2—0,35 m matjord fanns steril botten, 
bestående av sand, grus eller kalkhaltig mjäla. Inom 
det avschaktade området registrerades två härdar, 
med fynd av bearbetad flinta. Härdarna kan dateras 
till stenåldern.
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I åkern, söder om det utschaktade området, finns 
ganska mycket bearbetad flinta. Inga lämningar av 
medeltida karaktär påträffades.

Fynd: bearbetad flinta.

Datering: stenålder.

Färlövs sn, kv Fafner 2
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Bertil Helgesson

Antikvarisk kontroll vid schaktning för nybyggna
tion. Kring Färlöv finns många fynd från förhisto
risk tid. Kvarteret Fafner 2 ligger i en svag nord
sluttning mellan Färlöv och Åby. Strax väster om 
ovannämnda fastighet finns resterna av en skepp
sättning och dessutom har, vid arkeologiska under
sökningar, bl a en urnegrav och ett boplatsområde 
framkommit.

Det utschaktade området var ca 150 m2. Under 
0,3-0,4 m brun humus fanns den sterila bottnen. 
Denna bestod av gult grus med ett stort inslag av 
lera. Inga fynd eller konstruktioner som motiverade 
en vidare undersökning framkom.

Fynd: —

Datering: —

Gladsax sn, norr om kyrkan
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Bertil Helgesson

Antikvarisk kontroll vid matjordsavbaning för par
keringsplats.

Gladsax kyrka är av medeltida ursprung. Strax 
öster om kyrkan ligger ruinerna efter Gladsaxehus, 
som är känt i de medeltida källorna, bl a som cent
rum för Gladsax län.

Matjorden avbanades med grävmaskin till ett 
djup av 0,3-0,6 m, inom det ca 1500 m2 stora områ
det. Matjorden innehöll recent material, såsom 
plåt, porslin och glas. Under matjorden kom steril 
botten, bestående av grå lera i områdets södra del. 1 
områdets norra del schaktades ej till steril botten, 
utan där fortsatte de recenta massorna djupare ner. 
Här har funnits två dammar som är markerade på 
Skånska Rekognosceringskartan 1812—1820.

Inga fynd eller konstruktioner av antikvarisk ka
raktär framkom.

Fynd: —

Datering: -

Anledning till undersökningen var arbeten för en 
VA-ledning mellan Grevie kyrkby och Grevie sta
tionssamhälle.

I ledningens närmaste omgivning finns ett tiotal 
tidigare kända fasta fornlämningar, de flesta grav
högar. På en sträcka av ca 2 km hade matjorden 
banats av i ett 8 m brett schakt. Vid genomgång av 
den avschaktade ytan påträffades två anläggningar, 
vilka dokumenterades och undersöktes. En var en 
sotfläck, den andra en härd. Bägge befanns vara 
fyndtomma.

Fynd: -

Datering: förhistorisk tid.

Hedeskoga sn, Hedeskoga 5:1, 8:1 
Lunds Universitets Historiska Museum
Lennart Carlie

Undersökningen ingick som ett led i Ystadsprojek- 
tet ”Kulturlandskapet under 6000 år”, delprojekt 
B3.

Under fältinventeringar 1986 påträffades tre 
fyndplatser, omfattande såväl keramik som härdar. 
Keramiken utgjordes, på två av platserna, av rabba- 
de skärvor, medan ett C14-prov från den tredje 
fyndplatsen gav dateringen 2670 ±80 BP (Ua-497).

För att undersöka huruvida det fanns några beva
rade anläggningar från bronsåldern företogs en ar
keologisk undersökning inom samtliga fyndplats
områden. Tyvärr visade det sig att trots sökschakt 
till en sammanlagd längd av närmare 700 m, påträf
fades endast tre anläggningar. Fynden från dessa 
var sparsamma, men C14-prov från två av dem gav 
datering till bronsåldern.

Fynd: keramik, kritpipsfragment.

Datering: äldre — yngre bronsålder, medeltid.

Kiaby sn, Bäckaskogs slott, fornl 34 
Skånes hembygdsförening, Kristianstads län
Tyra Ericson

Antikvarisk kontroll med anledning av renoverings- 
arbetet i slottets ”munkalänga”.

Bäckaskogs slott var ursprungligen ett premons- 
tratenserkloster, vilket anlades under tidigt 
1200-tal. Den byggnad, i vilken undersökningen 
ägde rum, härrör från klostertiden.

Innan antikvarisk personal kom till platsen hade 
hantverkarna avlägsnat det berörda rummets ce
mentgolv och ett därunder beläget kullerstensgolv.

Grevie sn, Grevie
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Tyra Ericson
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Under detta fanns 0,1—0,2 m fyllnadsmassor med 
tegelflis, grus, djurben etc, vilka borttogs i rummets 
nordvästra del. Därvid framkom lämningar av en 
stenmur och ett tegelstensgolv. Dessa dokumente
rades och kommer att ligga kvar under det nya gol
vet. Tegelstenarnas dimensioner talar för att tegel
stensgolvet är medeltida.

Fynd: tegelflis, djurben.

Datering: medeltid.

Kvidinge sn, Brånnhus 2:1
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Bertil Helgesson

Vid schaktningar för olika grustäktsområden inom 
Brånnhus 2:1 har, vid tidigare tillfällen, påträffats 
lämningar från förhistorisk tid.

Vid den senaste schaktningen, 1987, registrerades 
och undersöktes fem sotfläckar och en grop. I gro
pen hittades två bitar slagen flinta och några obrän
da djurben. Sotfläckarna hade förhistorisk karak
tär, men gropen var recent, eftersom djurbenen var 
så välbevarade. Flintavslagen hade säkert hamnat 
sekundärt i gropen, men kan tänkas komma från 
bortplöjda, förhistoriska lämningar.

Fynd: flinta, djurben.
Datering: förhistorisk tid, modern tid.

Köpinge sn, Gärds Köpinge 50:2 
Lunds Universitets Historiska Museum
Johan Callmer, Tyra Ericson

Undersökningen företogs för att klargöra Kö- 
pingeortens ålder och karaktär.

Delvis bevarade kulturlager, två gropar och ett 
stolphål, kunde undersökas trots mycket omfattan
de recenta störningar. Fyndmaterialet synes vara ett 
normalt bymaterial.

Fynd: mynt, järnredskap, keramik.
Datering: sen vikingatid, medeltid.

Köpinge sn, kv Maria 1, intill fornl 4 
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Bertil Helgesson

Antikvarisk kontroll pga tillbyggnad av enfamiljs
hus. Kvarteret Maria 1 ligger intill en gravhög, forn- 
lämning 4. Tillbyggnaden omfattade ca 25 m2. På
fyllda massor och matjord avschaktades till ett djup 
av 0,5—0,7 m. Därunder vidtog steril botten, be
stående av gul sand med inslag av smärre stenar.

Inga arkeologiska fynd eller konstruktioner fram
kom.

Fynd: —

Datering: —

Lyngsjö sn, Lyngsjö 38:1
Lunds Universitets Historiska Museum
Johan Callmer, Tyra Ericson

Undersökningen företogs för att klarlägga huvud
dragen i bebyggelseförloppet på den historiska by
tomten.

Delvis bevarade kulturlager gav fynd från medel
tid och förhistorisk tid.

Fynd: järnföremål, keramik.

Datering: yngre järnålder (?), medeltid.

Malmö, kv Concordia, fornl 20 
Malmö Museer
Gert Persson

Förundersökningen utfördes med anledning av ny
byggnation på tomt 17 i kv Concordia.

Ett 10 m långt provschakt drogs med grävmaskin 
genom tomten. I schaktets botten konstaterades la
ger som tydde på att det stått vatten i området. Det 
härrörde troligtvis från 1500-talsvallgraven.

De övre lagren var utfyllnadsmassor, ditförda i 
samband med befästningsarbeten under 
1500-1600-talen. Fynden i detta lager bestod av 
yngre rödgods samt porslin.

Fynd: yngre rödgods, porslin.

Datering: 1500-1600-talen.

Malmö, kv Diana 1 och 22, fornl 20 
Malmö Museer
Håkan Assarsson

Undersökningarna utfördes i samband med ny
byggnation.

Kvarteret ligger inom det medeltida stadsområ- 
det. Vid undersökningen påträffades flera hus med 
lergolv, syllstenar och stenläggningar. Andra kon
struktioner var rännor, brunnar och trävattenled
ningar. Även spår av benhantverk framkom i de 
centrala delarna av undersökningsområdet.

Fynd: mynt, keramik, stengods, läder m m. 

Datering: 1300-talet - nyare tid.
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Malmö, Fosie sn, kv Benkammen 
Malmö Museer
Esbjörn Jonsson

Utgrävningen utfördes med anledning av en plane
rad tillbyggnad av en livsmedelsindustri.

Området utgörs av en platå vars östra delar slut
tar mot Risebergabäckens tidigare våtmarker. Vid 
undersökningen påträffades sex långhus och bo
platsrester. Två hus hade mesulakonstruktion, det 
ena med en exeptionell längd av 30 m och en boyta 
på 220 m2. De bägge husen daterades till senneoliti- 
kum - äldre bronsålder. De övriga fyra husen hade 
en sidsulekonstruktion. Ordentliga, daterande fynd 
saknades inom huskonstruktionerna. Ett par an
läggningar med fynd från senneolitikum — äldre 
bronsålder grävdes i närheten av det 30 m långa 
huset.

Övriga boplatslämningar härstammade från yng
re bronsålder, perioderna V—VI, men även en 
svanhalsnål i brons påträffades (period I). Ett rim
ligt antagande är att även de fyra sidsulehusen hör
de till denna tid.

Fynd: bronsnål, keramik, bärnstensring, underlig- 
gare till handkvarn, flintredskap, flinta.

Datering: senneolitisk tid - yngre bronsålder.

Malmö, Glostorps sn, kv Bågskytten (Käglinge), 
fornl 48 
Malmö Museer
Jörgen Kling

Förundersökning med anledning av husbyggnation i 
Glosstorps medeltida byområde.

Tretton provschakt med en sammanlagd längd av 
450 m upptogs med hjälp av grävmaskin. Undersök
ningen visade, att stora delar av den tidigare be
byggelsen är bevarad. Överst fanns grundstenar och 
golvlager från 1600-1700-talen, under dessa ett la
ger med keramik från 1300-talet samt i det nedersta 
kulturlagret All-gods, som daterar lagret till 
1000-talet.

Fynd: äldre rödgods, All-gods.

Datering: vikingatid, medeltid, nyare tid före 1850.

Malmö, kv Gyllenstjärna, fornl 20 
Malmö Museer
Ulf Almqvist, Gert Persson

Undersökningen utfördes med anledning av ny
byggnation.

På tomten påträffades rester av ett medeltida 
stenhus i form av grundstenar. Diverse nedgräv- 
ningar framkom i bottensanden, såsom tunnor,

lerklädda gropar, eventuella lerbottnar samt rän
nor, som kunde dateras till 1200-1300-talen.

Vidare fanns kulturlager från 1600—1700-talen, 
liksom diverse gropar, daterade till 1500-talet.

Keramikbeståndet var stort. Bland det äldre ma
terialet kan nämnas en svartgodskanna samt äldre 
rödgods och stengods. Även en del mynt fanns 
bland fynden.

Fynd: mynt, äldre rödgods, stengods, fat, skålar och 
trefotsgrytor av yngre rödgods, svartgodskanna.

Datering: 1300-talet, 1500-talet, 1600—1700-talen.

Malmö, Husie sn, Toftanäs, fornl 51, 52 
Malmö Museer
Jan Persson, Jan Pettersson

Toftanäsområdet kommer att omfatta en bra bit 
över en miljon m2 när det så småningom, vid mitten 
av 1990-talet, står klart som Malmös nya indu
striområde.

Undersökningarna under 1987 föregicks av om
fattande förundersökningar, vilka visade på före
komsten av och potentialen för stora förhistoriska 
boplatser inom undersökningsområdet. Till de i 
1985 års inventering konstaterade stenåldersboplat- 
serna kan även fogas förekomsten av järnåldersbe- 
byggelse samt förekomsten av den s k bronsålders- 
vägen.

1987 års undersökningar avbröts tidigt på hösten 
då en av undersökningsledarna tragiskt förolycka
des genom blixtnedslag.

Fynd: —

Datering: yngre stenålder, äldre järnålder.

Malmö, Lockarps sn, kv Bronsdolken 19 
Malmö Museer
Håkan Assarsson

Undersökningen föranleddes av industribyggna
tion.

Vid undersökningar 1985 påträffades boplatsläm
ningar med långhusbebyggelse strax söder om den 
aktuella tomten. Vid årets grävningar kunde de 
återstående delarna av boplatsen dokumenteras.

Sammanlagt framkom 249 anläggningar. De ut
gjordes av härdar, gropar och ett stort antal stolp- 
hål.

Fynd: keramik, flinta, ben.

Datering: yngre bronsålder — romersk järnålder.
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Malmö, Lockarps sn, kv Bronsdolken 23, fornl 54 
Malmö Museer
Liselotte Israelsson

Med anledning av markarbeten för nybyggnation av 
industrilokaler undersöktes 1985 — 1987 tomt II i kv 
Bronsdolken.

Undersökningen utfördes i tre etapper. I första 
etappen lokaliserades ett gravfält i anslutning till 
tidigare undersökta gravar samt undersöktes ett 
boplatsområde, helt skilt från gravfältet.

Boplatslämningarna utgjordes av ett kulturlager, 
härdar, gropar samt stolphål i en vag huskonstruk
tion. Genom fynd av keramik och fragmentariska 
yxor dateras lämningarna till yngre stenålder (tratt- 
bägarkultur).

Gravfältet bestod av 60 brandgravar och 5 skelett
gravar. I området fanns även härdar och stolphål. 
De enda fynden i brandgravarna, förutom brända 
ben och träkol, var ett fåtal odaterade keramikbitar. 
Brandgravarna förmodas vara samtida med skelett
gravarna, då de i några fall skär varandra. I skelett
gravarna fanns mycket dåligt bevarade benrester, 
enstaka kistfärgningar samt gravgåvor i form av 
järnknivar.

Fynd: järnknivar, keramik, fragmentariska yxor, 
brända ben, kol.

Datering: neolitisk tid, vendel - vikingatid.

Malmö, Södra Sallerups sn, Ängdala (takt B2:Ia), 
del av fornl 32 
Malmö Museer
Billy Nielsen

Med anledning av utvidgning av ett kritfält genom
fördes en arkeologisk utgrävning inom exploate
ringsområdet. Detta är genom inventering och tidi
gare utgrävningar ett känt fornlämningsområde.

Området är beläget inom ett högre backlandskap. 
Inom årets undersökningsyta påträffades dagbrott 
och slagplatser för Hinta. Inom området undersök
tes även boplatslämningar i form av härdar, kokgro
par och stolphål. Fyndmaterialet var mycket rikt.

Fynd: skivyxor, skrapor, tvärpilar, knackstenar, 
hornhackor.

Datering: neolitisk tid.

Malmö, Tygelsjö sn, Kristinero (Tygelsjö), fornl 33 
Malmö Museer
Jörgen Kling

Undersökning pga husbyggnation. Vid en förunder
sökning konstaterades att rester av en tidigare 
1700-talsgård fanns inom undersökningsområdet.

Med hänsyn till läget, inom Tygelsjö medeltida by
kärna, var en huvudundersökning nödvändig.

Förutom rester av 1700-talsgården, med gårds
plan och grundstenar, påträffades kulturlager med 
1200-1300-talskeramik. Till detta hörde samman
hängande golvlager med ugnskomplex.

Nergrävda i bottensanden framkom gropar och 
stolphål med AH-gods (1000-talet).

Fynd: keramik.

Datering: vikingatid, medeltid, nyare tid före 1850.

N Mellby sn, Sandåkra 1:9 
Kristianstads läns museum
Bertil Helgesson

Provundersökning i samband med återställande av 
grustäkt.

1 området finns ett flertal fornlämningar, varför 
återställningsarbetet föregicks av en arkeologisk 
provundersökning. Området var ca 6000 m2 stort 
och därav provundersöktes ca 1700 m2.

Humuslagret avlägsnades till ett djup av 0,1—0,5 
m och därunder vidtog steril botten, bestående av 
gult grus. Några fynd eller konstruktioner, som mo
tiverade en vidare undersökning framkom ej, varför 
området lämnades utan vidare åtgärd.

Fynd: - 

Datering: —

N Mellby och Rörums snr, Svinaberga 20, Rörum 23 
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Bertil Helgesson

Antikvarisk kontroll i samband med nedläggande av 
elkabel. Den nya kabeln skall mata ström från Rö
rums strand till Bäckdala inne i Stenshuvuds natio
nalpark. I närheten finns fasta fornlämningar och 
dessutom en misstanke om ytterligare fornlämning
ar, dolda under mark.

Kabelsträckningen var ca 1200 m och kabeln ned
lades på ett djup av ca 0,6 m. Schaktbredden var ca 
0,2 m. Under humusskiktet (0,2—0,4 m) fanns an
tingen sand, grus, lera eller mossjord. Inga fynd 
eller konstruktioner av arkeologisk karaktär fram
kom.

Fynd: —

Datering: —
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Hammar 8:61 —63 ligger strax norr om fornlämning- 
arna 32 och 33 i Nosaby sn. Inom dessa har fynd från 
stenålder, järnålder och nyare tid gjorts. Inför ny
byggnation utfördes en arkeologisk provundersök
ning, som följdes av en totalundersökning.

Provundersökningen', ett område inom 8:61—63 
har i sen tid varit bebyggt och är till stora delar stört, 
bl a av en källare. Inom övriga områden grävdes ett 
system av provschakt med en bredd av 1,2 m och en 
sammanlagd längd av 401 m. Matjorden var ca 
0,2-0,4 m tjock och därunder kom steril botten 
bestående av silt eller grus med ett stort inslag av 
mindre stenar. De lämningar av arkeologisk karak
tär som framkom vid provundersökningen var två 
härdar i områdets södra del.

Totalundersökningen: i anslutning till de ovan 
nämnda härdarna avbanades matjorden inom ett ca 
20x25 m stort område. Här framkom ytterligare 
fyra härdar och en grund nergrävning. De sju an
läggningarna var helt fyndtomma, förutom träkol. 
men var med stor sannolikhet förhistoriska.

Fynd: kol.

Datering: förhistorisk tid.

Näsums sn, Hultagården 19:1
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Bertil Helgesson

Antikvarisk kontroll vid utvidgning av grustäkt. 
Hultagården 19:1 ligger i ett område med ganska 
många fornlämningar. I grustäkten har tidigare en 
härd undersökts. Den nya utvidgningen omfattade 
ca 2500 m2. Här bortschaktades matjorden och ytan 
inspekterades.

Inga fynd eller konstruktioner av arkeologisk ka
raktär fanns inom området.

Fynd: - 
Datering: —

Nosaby sn, Hammar 8:61—63
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Bertil Helgesson

Ravlunda sn, Ravlunda 7:1, fornl 1 
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Bertil Helgesson

Undersökningen skedde som en del av ett pågående 
forskningsprojekt rörande fyndomständigheterna 
för den hjälmkalott, som påträffades 1882. Forsk
ningsprojektet bedrivs som ett samarbete mellan 
Skånes hembygdsförbund och Institutet för Kultur
forskning.

Fornlämning 1 eller ”Lingers kulle” ligger på en

höjd ca 1 km väster om Ravlunda kyrka. När man 
1882 grävde efter grus i kullen påträffades en hjälm
kalott av järn. Den överlämnades 1909 till Kulturen 
i Lund, som också gjorde en enkel undersökning av 
kullen. Enligt tidningsuppgifter från 1909 skall ben 
av häst och människa ha återbegravts i gravhögen.

Av ovan nämnda anledning utfördes en kartering 
med 1 m ekvidistans och en arkeologisk undersök
ning av "Lingers kulle”. Undersökningen omfatta
de 15,4 m2, varav 6,5 m2 totalundersöktes. Övriga 7 
m2 avtorvades, för att få en dokumentation av forn- 
lämningens utbredning. Högen mäter 11,5 m i nord- 
sydlig och ca 13 m i östvästlig riktning. Den är över- 
torvad med ett 0,03-0,1 m tjockt humuslager. Un
der detta finns en upp till 0,52 m tjock stenpackning. 
som var mycket väl lavad. Fyllningen var humös 
högt uppe i stenpackningen, men blev mer siltig ner 
mot botten. Steril botten bestod av sandig silt. I 
stenpackningen fanns brända ben och slagen flinta. 
Benen låg utspridda och inga tecken på någon cen
tralgrav fanns. Den efterbegravda lådan återfanns
ej-

Fynd: slagen flinta, brända ben.

Datering: förhistorisk tid.

Riseberga sn, kyrkan/kyrkogården 
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Bertil Helgesson

Vid restaureringsarbeten i Riseberga kyrka företogs 
en antikvarisk kontroll på följande punkter.

I kyrkans östra del togs golvbeläggningen bort 
och jorden bortschaktades till ca 0,4 m djup under 
befintlig golvnivå. Dessutom grävdes inom detta 
områdes sydöstra hörn ett hål ner under grundmu
ren, för avlopp och toalett. 1 de bortschaktade mas
sorna fanns omrört en del skelettdelar av människa. 
Massorna bestod av sand, sten, tegel och fragment 
av äldre gravstenar.

Från kyrkans yttre sydöstra hörn grävdes ett av
lopp till toaletten. Avloppsschaktet gick ca 30 m 
rakt österut, inne på kyrkogården och löpte ut ge
nom bogårdsmurens östra grindhål. Utanför kyrko
gården vek det av mot sydost, för att anslutas till en 
befintlig avloppsledning 60 m bort. Förutom några 
löst liggande skelettdelar fanns i detta schakt inga 
lämningar av arkeologiskt intresse.

I kyrkans mittgång har, inom ett ca 1,5x1,5 m 
stort område, efter hand sättningar uppkommit. 
Här var golvbeläggningen borttagen och under 
fanns fyllning av raseringsmassor. Området sonde
rades, men inga håligheter kunde konstateras.

Två bänkar, närmast koret, var borttagna och 
golvbeläggningen därunder uppbruten. Under gol
vet fanns rasmassor.
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Fynd: skelettdelar. 

Datering: —

Simrishamn, Grånemadsvägen
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Bertil Helgesson

I och omkring Simrishamn finns ett stort antal fynd 
och fornlämningar från både förhistorisk tid och 
medeltid. Vid VA-schaktningar i Grånemadsvägen, 
strax nordväst om Simrishamns medeltida stadsom- 
råde, företogs en antikvarisk kontroll.

Några fynd eller konstruktioner av arkeologisk 
art framkom inte. Stratigrafin kan ändå vara av visst 
intresse, då det fanns ett ganska tjockt transgres- 
sionslager, som bör ha bildats under litorinatid.

Fynd: —

Datering: —

Simrishamn, kv Kvarnhejdan 1, fornl 25 
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Bertil Helgesson

Kv Kvarnhejdan ligger perifert inom den norra de
len av Simrishamns medeltida stadsområde och döl
jer, enligt tidigare undersökningar, boplatslager 
från stenåldern. Vid schaktningar för en dagvatten
ledning företogs en antikvarisk kontroll.

De arkeologiska lämningarna låg ca 1 m djupt och 
schaktningarna kom inte att beröra dem, med un
dantag av två områden, där det nersattes brunnar. 
Dessa områden undersöktes inom ramen för kon
trollen. Det södra brunnschaktet var ca 2 m2 stort. 
Under 0,95 m moderna massor och humus framkom 
ett 0,24 m tjockt lager, bestående av sotig, humös 
sand och enstaka skörbrända stenar. Under fanns 
vit sand (sjösand?). Fynd av stenålderskeramik och 
flinta.

Det norra brunnschaktet var ca 1 m2 stort. Under 
0,9 m moderna massor och humus framkom ett 0,27 
m tjockt lager, bestående av sotig, humös sand och 
enstaka skörbrända stenar. Under detta fanns vit 
sand. Inga fynd framkom.

Fynd: keramik, bearbetad flinta.

Datering: stenålder.

Simrishamn, kv Lars Johan 4, 15 och 16, fornl 25 
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Bertil Helgesson

Undersökning med anledning av nybyggnation. Det 
medeltida stadsområdet i Simrishamn är registrerat

som fast fornlämning. Förutom medeltida lämning
ar finns också förhistoriska lämningar inom stads- 
området. Undersökningen av kv Lars Johan, som 
föregicks av en provundersökning, koncentrerades 
till ett ca 760 m2 stort område i kvarterets norra del. 
Därav totalundersöktes ca 300 m2.

Moderna raseringsmassor och humus avschakta
des till 0,8—1,5 m djup. Därunder vidtog de arkeo
logiska lagren. Stratigrafin och karaktären på fynd
materialet varierade ganska mycket och kunde delas 
upp i fyra ytor.

Nordvästra hörnet: Under de moderna massorna 
fanns medeltida plogspår, därunder ett 0,1-0,3 m 
tjockt lager sand (troligen sjösand), längst ner ett 
0,1—0,3 m tjockt sotigt kulturlager på steril botten. 
Kulturlagret var troligen utkanten av ett boplatsla
ger, som fortsätter norr om undersökningsområdet.

Västra halvan: Stratigrafin var densamma som i 
nordvästra hörnet, men med den skillnaden att sten- 
ålderslagret var gråaktigt och snarare en humusni
vå. Fynden var också färre, men artefakter från oli
ka stenåldersskeden var blandade i samma lager. 
Det medeltida lagret med plogspår täckte hela den 
västra halvan och en dubbelkam av horn styrkte 
dateringen. I norra delen av västra halvan fann även 
sex medeltida lerbottnar, nergrävda i sanden.

Ostra halvan: Stratigrafin var här densamma, 
men det medeltida lagret försvann. I stenålderslag- 
ret var fyndmaterialet blandat. I områdets norra del 
fanns två lerbottnar nergrävda i sanden samt en 
brunn med recent material.

Nordöstra hörnet: Här fanns sex olika lager. De 
var, uppifrån räknat, moderna massor, sjösand, kul
turlager med trattbägarkeramik, sjösand, kulturla
ger med erteböllekeramik, sjösand och underst ste
ril botten. Trattbägarlagret, liksom erteböllelagret, 
bestod av brun, sotig humös sand och innehöll skör
bränd sten. I lagren fanns även stenpackningar.

Fynd: järnnitar, keramik, flintyxor, limhamnsyxor, 
spånpilspets, mikrospån, flintavslag, knackstenar, 
hornkam, obrända och brända ben, kol.

Datering: äldre och yngre stenålder, medeltid, nya
re tid.

Simrishamn, kv Skansen 5, fornl 25 
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Maria-H Eriksson

Kv Skansen ligger inom Simrishamns medeltida 
stadsområde, i anslutning till Fisktorget, intill nuva
rande hamnanläggningen. Vid schaktningsgrävning- 
ar inom närbelägen gatumark har tidigare påträffats 
kulturlager och s k lerbottnar.

I samband med en tillbyggnad företogs en arkeo
logisk undersökning, där kulturlager från ca
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1200-1700-talen påträffades. Två separata hus
grunder frilädes. Anläggning A låg i nivå med en 
kullerstensgata från sent 1700-tal. Huset har haft ett 
lergolv, i vilket påträffades keramik av BII 4:typ, 
s k yngre rödgods.

Anläggningen A var anlagd över en nedbrunnen, 
raserad byggnad, anläggning B, vilken haft lerklina- 
de väggar samt även den lergolv. Lagren i samband 
med denna byggnad var fyndfattiga. Under anlägg
ning B framkom en mycket fint kallmurad brunn, 
anläggning C. I raseringsmassorna nere i brunnen 
fanns keramik av skilda slag, dels stengods och dels 
äldre rödgods (BII: 1). Enstaka skärvor av yngre 
svartgods (BI) påträffades även i brunnen.

Fynd: äldre och yngre rödgods, yngre svartgods, 
stengods.

Datering: 1200— 1700-talen.

Simrishamn, kv St Nikolai, fornl 25 
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Bertil Helgesson

Det medeltida stadsområdet i Simrishamn är regis
trerat som fornlämning 13. Inom detta område har 
tidigare påträffats lämningar från stenålder, vi
kingatid och medeltid. Vid grävning av schakt för 
fjärrvärmeledning till Simrishamns kommuns 
byggnader inom kv St Nikolai, företogs en arkeolo
gisk undersökning.

Av de sammanlagt 145 m ledningsschakt, som 
kommer att grävas, undersöktes ca 100 m. Övriga 
45 m låg inom områden, som utschaktats i sen tid. 
Inom de undersökta områdena registrerades 43 
konstruktioner. Det var en sotfläck, sju nergräv- 
ningar, sju stolphål, tre recenta störningar, tre ler- 
bottnar, två stenläggningar, arton gravar, en ugn 
och en rund murad kammare. Dessutom registrera
des fem löst liggande kranier. I samma område som 
gravarna fanns, registrerades ett södergrävt kultur
lager av stenålderskaraktär.

Gravarnas placering visar, att kyrkogården en 
gång sträckt sig längre norrut. Den murade kamma
ren var cirkelrund med murat golv och väggar som 
höjde sig åtminstone 0,9 m över golvnivån. Invän
digt var den putsad med kalkbruk och på golvet 
fanns ett system av rännor.

Fynd: brons, järn, glas, slagg, äldre och yngre röd
gods, äldre och yngre svartgods, flinta, kranier.

Datering: stenålder, medeltid, nyare tid.

Provundersökning med anledning av nybyggnation 
av marklägenheter.

I området kring Öllsjö 43:1 m fl har bl a en bo
plats och en grav undersökts. En stor del av exploa
teringsområdet är stört av bl a befintliga hus, sand
tag och en soptipp.

Inom de ostörda ytorna grävdes tretton prov
schakt (I—XIII) med 1 m bredd och en sammanlagd 
längd av 339 m. Provundersökningen utfördes med 
grävmaskin, med vilken humuslagret avbanades. 
Steril botten låg mellan 0,1-1,2 m under markytan. 
Bottnen bestod av sand, grus eller silt.

I schakt I-XI framkom inga arkeologiska läm
ningar. I schakt XII framkom, på ett djup av 0,8 m, 
en sotig nergrävning med brända ben i fyllningen. I 
schakt XIII fanns på 0,7 m djup ett soligt kulturla
ger med brända ben. Lagret varierade mellan 
0,05-0,15 m i tjocklek. De arkeologiska lämningar
na var av förhistorisk karaktär och en vidare under
sökning runt schakten XII-XIII är nödvändig.

Fynd: brända ben.

Datering: förhistorisk tid.

Sövde sn, Bellinga 1:1, Mölleholmen 
Lunds universitet, arkeologiska institutionen
Lars Larsson

Vid riksantikvarieämbetets inventering av Sövde sn 
1987 registrerades fynd av bearbetad flinta och ke
ramik, inom ett förhöjt parti vid västra kanten av 
Ellestadsjön, benämnt Mölleholmen. Före sjösänk
ningar har området utgjort en ö.

Av de ytfunna flintföremålen framgick att områ
det bebotts under senmesolitisk tid. Denna fynd
plats var därför av speciellt intresse för studiet av 
bebyggelsemönstret under senmesolitisk tid, som 
bedrivits inom det s k Ystadsprojektet.

Mölleholmen har en droppliknande utformning 
med en längd av 100 m och en bredd av drygt 60 m. 
Ovanför ett brant hak efter en tidigare strandmar
kering uppvisar holmen en plan yta med nivåföränd
ringar, som inte överstiger 1 m. Detta parti har ock
så en närmast droppliknande utformning, med sam
ma orientering som holmen och med en omfattning 
av 30x60 m. Detta parti är beläget cirka 4 m över 
dagens sjöyta.

Vid en seminariegrävning, som omfattade ett 
30-tal m2, påträffades bebyggelselämningar från 
mesolitikum, som kunde dateras från tidig magle- 
mosekultur till tidig erteböllekultur. Även keramik 
från stridsyxekultur förekom. Därtill framkom rik
ligt med vendiskt gods samt mynt och bronsbeslag.

Skepparslövs sn, Öllsjö 43:1 m fl
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Bertil Helgesson
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Fynden tyder på att den forna ön varit utnyttjad 
som säsongsboplats under mesolitisk och neolitisk 
tid. Den betydande fyndmängden från övergången 
vikingatid-medeltid antyder närvaron av en fastare 
bebyggelse på platsen. Bebyggelseläget har parallel
ler med de, som har belagts i slaviskt område från 
samma tid. Några lämningar efter försvarsan
läggningar kunde dock inte beläggas.

Fynd: mynt, bronsbeslag, keramik, flintredskap, 
flintavfall.

Datering: mesolitisk och neolitisk tid, vikingatid - 
tidig medeltid.

Trolle-Ljungby sn, Trolle-Ljungby kyrka 
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Hans Aström

Antikvarisk kontroll i samband med putslagning 
och ommålning av fasader.

Endast mycket små putsytor var helt eller delvis 
avlägsnade. Någon reell murverksundersökning 
kunde det därför ej bli frågan om. I murverket kun
de, i det gamla långhusets nordvästra hörn, konsta
teras en kvadermurning i gråsten. Samma typ av 
utsmyckning återfanns även i det gamla tornets 
nordvästra hörn. 1 gavelröstet till den tidigaste kors- 
armen mot norr (1300-talets slut), fanns spår av ås- 
fogar.

Fynd: —

Datering: —

Vä sn, kv Espekullen
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Bertil Helgesson

Delundersökning pga nybyggnation. Trakten runt 
Vä är tämligen rik på fornlämningar och många 
fynd har gjorts från olika förhistoriska och historis
ka perioder. Exploateringen av Espekullen försig
går i olika etapper och tre av dem berördes här.

Matjorden avschaktades med grävmaskin till ett 
djup av 0,1—0,3 m under markytan. Därunder vid
tog steril botten, bestående av grus med enstaka 
mindre stenar. Den avschaktade ytan var ca 2200 m2 
(fördelad på tre områden). Inom dessa registrerades 
och undersöktes sexton stolphål, fjorton nergräv- 
ningar och en kulturlagerrest. Inga fynd framkom.

Fynd: - 

Datering: -

Inom Vä sn finns många fynd och fornlämningar, 
både från förhistorisk tid och medeltid. Vid schakt- 
ning i samband med nybyggnation av enfamiljshus 
utfördes en antikvarisk kontroll.

Inom ett ca 150 m2 stort område avschaktades 
humus. Den var 0,2—0,35 m tjock, mörkbrun till 
färgen och hade ett stort inslag av humöst material. 
Under humus kom steril botten, bestående av gul, 
grusig sand.

Inga fynd eller konstruktioner, som motiverade 
en vidare undersökning, framkom.

Fynd: —

Datering: -

Vä sn, kv Temis 7
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Bertil Helgesson

Vä sn, Vä 46:8 och 44:1, fornl 72 
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Eva Arvidsson

Provundersökning pga nyanläggning av kyrkogård. 
Det undersökta området omfattade ca 60 000 m2. 
Det ligger omedelbart söder om kyrkan och det av 
en vallgrav avgränsade medeltida stadsområdet i 
Vä. Marken används i dag som åkermark.

Sju schakt om sammanlagt 1200 löpmeter och 
med en bredd av 2 m grävdes, varvid totalt 49 an
läggningar påträffades. Av dem var tjugo stolphål, 
sexton sotfläckar, tre härdar, sex gropar, en en igen
fylld vattensamling samt tre recenta gropar.

Den sydligaste delen av området utgörs av en nå
got mer höglänt, grov grusmorän med rik förekomst 
av sotfläckar och stolphål. Detta indikerade en för
historisk boplats. Datering har inte varit möjlig att 
göra, då de undersökta anläggningarna var fynd- 
tomma.

Den igenfyllda vattensamlingen utgjordes fortfa
rande av en svacka i terrängen. Matjordsdjupet var 
här upp till 1 m och de understa 0,1—0,15 m bestod 
till stor del av sen- och eftermedeltida keramik och 
tegel. Från väster har ett litet tillflöde funnits.

Vallgraven berördes i två av schakten, varvid sen
medeltida keramik påträffades. 1 området söder om 
vallgraven framkom stolphål och sotfläckar med te
gel och keramik. Dessa lämningar bör följaktligen 
vara medeltida.

Fynd: keramik, tegel.

Datering: förhistorisk tid, medeltid.
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Undersökning med anledning av nyanläggning av 
kyrkogård. Platsen är belägen omedelbart söder om 
Vä medeltida stadsområde, ca 300 m söder om kyr
kan. Matjorden banades av från en ca 12x28 m stor 
yta, varvid ett kulturlager framkom. 48 m2 av kul
turlagret undersöktes. Under detta påträffades två 
stolphål och en grop. Anläggningarna dokumente
rades och undersöktes.

Fynd: järnföremål, keramik av förhistorisk karak
tär, yngre rödgods och stengods.

Datering: huvudsakligen 1600-1700-tal, inslag från 
förhistorisk tid — medeltid.

Åhus, del av Horna 3:12
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Tyra Ericson

Provundersökning pga nyanläggning av bollplan. 
Platsen är belägen 1 km öster om Horna medeltida 
by. Då området är skogbevuxet, begränsades prov
grävningen till de befintliga brandgatorna.

Fem nord-sydliga och ett öst-västligt 0,8 m breda 
schakt maskingrävdes. I samtliga påträffades steril 
sand omedelbart under det 0,05—0,1 m djupa mat- 
jordslagret. fnga flygsandsbildningar påträffades.

Fynd: - 

Datering: -

Åhus, kv Kopparslagaren 5, fornl 23 
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Eva Arvidsson

Provundersökning vid tillbyggnad av bostadshus. 
Kv Kopparslagaren ligger i den sydvästra delen av 
det medeltida stadsområdet i Åhus. Norr om kvar
teret har vid tidigare undersökningar påträffats läm
ningar från sen vikingatid och högmedeltid. Den 
undersökta ytan har tidigare varit bebyggd med en 
drygt 12 m lång länga, lagd i vinkel mot det befintli
ga bostadshuset.

Provundersökningen genomfördes med maskin. 
Två schakt om vardera 0,8x1,5 m upptogs. Lager
följden var likartad i båda och utgjordes överst av 
matjord av mörk humös sand, därunder flygsand 
följt av mörk humös sand med enstaka djurben. 
Botten bestod av grovt svallat grus.

Det tunna kulturlagret var fyndtomt så när som 
på djurbenen. Lagrets karaktär överensstämde med 
det medeltida lager, som påträffades vid gatuschakt- 
ning norr om kvarteret.

Vä sn, Vä 46:8, fornl 72
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Tyra Ericson

Åhus, Krokiga gatan 17
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Tyra Ericson

Antikvarisk kontroll vid grävning av hål för plintar. 
Tomten ligger inom Åhus medeltida stadsområde, 
vilket utgör fast fornlämning. Sex 0,2x0,2 m stora 
hål hade grävts, 0,45 m djupa. Tre var belägna intill 
tomtgränsen. Groparna var grävda genom steril 
sand med ca 0,2 m påfört material överst. Inget 
kulturlager kunde iakttagas.

Fynd: - 

Datering: —

Åhus, kv Spillkråkan 17, fornl 23 
Kristianstads läns museum
Bertil Helgesson

Det medeltida stadsområdet i Åhus är registrerat 
som fast fornlämning. Vid schaktning för en vatten
ledning inom Spillkråkan 17 företogs en antikvarisk 
kontroll.

Vattenledningsschaktet var ca 0,6 m brett och 20 
m långt. Under 0,1 m humus fanns utfyllnadsmassor 
till ett djup av minst 0,7 m. Därunder vidtog steril 
botten, bestående av gul sand. I den västra delen av 
schaktet dokumenterades en grundmur, vilken löp
te i nordsydlig riktning. Invändigt (mot öster) var 
muren tegelskodd och utvändigt var den nergrävd i 
den sterila sanden. Djupet på fyllnadsmassorna 
öster om grundmuren gick ej att konstatera.

Under huvudbyggnaden, 3 m norr om schaktet, 
finns en medeltida källare, som enligt uppgift skall 
fortsätta mot söder. Troligen var det den västra 
grundmuren till källaren, som registrerades. Inga 
spår av källarens östra grundmur framkom, men i 
större delen av vattenledningsschaktet var jorden 
omrörd.

Fynd: —

Datering: medeltid.

Åhus, Torget, Rönnowsgatan, fornl 23 
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Maria-H Eriksson

I samband med om- och tillbyggnad av VA-an- 
läggning inom Åhus medeltida stadsområde utför
des en antikvarisk kontroll.

Schaktet som var ca 380 m långt, gick från gamla

Fynd: djurben.
Datering: medeltid.
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torgets södra del och slutade i Rönnowsgatans norra 
del, vid Rönnowsskolan. Vid tidigare undersök
ningar i Rönnowsgatan har bl a påträffats en me
deltida källare.

Schaktprofilen var störd av tidigare rör- eller ka
belnedläggningar på stora delar av sträckan. I de 
ostörda partierna påträffades dels ett par äldre kul- 
lerstensbeläggningar och dels ett kulturlager med 
0,05-0,2 m tjocklek. Kulturlagret innehöll bitvis 
stora mängder keramik, företrädesvis yngre röd
gods, avfallsben samt en del järnföremål (spik) och 
slagg.

På den första delsträckan, dvs på gamla torget, 
påträffades även en hel del bearbetat horn, antagli
gen från en kammakarverkstad.

Fynd: järnföremål, järnslagg, yngre rödgods, horn, 
ben.

Datering: medeltid.

Åhus, kv Vesslan 2,3 och 25, fornl 23 
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Bertil Helgesson

I den norra delen av det medeltida stadsområdet i 
Åhus ligger kv Vesslan. Inför nybyggnation av två 
villor och tre garage utfördes en arkeologisk prov
undersökning.

Kv Vesslan har i modern tid utnyttjats för tobaks
odling, varför där fanns ett ganska kraftigt mat- 
jordslager. Fem schakt (I-V) grävdes och under
söktes ner till steril botten. Schakt I—II totalunder- 
söktes inom ramen för provundersökningen.

Fynd: äldre rödgods, stengods, yngre svartgods. 

Datering: medeltid.

Åhus, kv Västerport, fornl 23
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Tyra Ericson

Antikvarisk kontroll vid anläggande av avloppsled
ning. Det berörda området är beläget i kanten av 
Åhus medeltida stadsområde, omedelbart söder om 
Västerport. VA-schaktets djup var ca 2 m. I östli
gaste delen av schaktet påträffades ett 0,15 m tjockt 
sandigt kulturlager, under ca 1,3 m matjord och 
påförda massor. Kulturlagret var fyndtomt, varför 
ingen datering kunde erhållas. Mellan löpmeter 3 
och 15 nåddes inte steril sand i schaktet. Troligen 
har vi här påträffat vallgraven från 1300-talet. Fyll
ningen var matjord med tegel, djurben och flera 
stora markstenar. På grund av schaktets ringa djup 
gick det inte att avgöra om vallgraven varit våt eller 
torr.

I västra delen av schaktet, kom steril sand under 
ett ca 1,75 m tjockt matjordslager.

Fynd: -

Datering: förhistorisk tid och/eller medeltid.

Åhus, Åhus 42:84
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Johan Callmer, Tyra Ericson

Provundersökning för att fastställa utbredningen av 
fast fornlämning (boplats) på ägan.

Inom större delen av området dokumenterades 
anläggningar. Huvuddelen av dessa tillhörde den 
stora handelsplats, som ligger på denna och angrän
sande fastigheter.

Inga anläggningar grävdes och inget fyndmaterial 
togs upp, utan trycktes ned i anläggningarna där de 
framkommit, efter registrering. Inom fastighetens 
norra del erhölls också kontakt med boplatsläm
ningar från stenålder.

Fynd: —

Datering: yngre stenålder, vendeltid, vikingatid.

Åhus, Åhus 55:51, 172:1
Lunds Universitets Historiska Museum
Johan Callmer, Tyra Ericson, Håkan Thorén

Inom ramen för ett studium av en vendel-vikingati- 
da handelsplats undersöktes delar av en stor bo
plats, väster om Åhus.

Grävningen företogs inom fyra olika sektorer av 
boplatsen. Rester av stolpbyggda hus och grophus 
dokumenterades. Även härdar och gropar under
söktes. Fyndmaterialet var som tidigare mycket rikt 
och mångfacetterat.

Fynd: arabiska mynt, hacksilver, spännen, grana
ter, ametist, järnredskap, skärvor av glaskärl, pär
lor, Badorf- och Feldberg-keramik, inhemsk kera
mik, avfall från gjuteri, kammakeri och bärnstens- 
bearbetning, slagg, vävtyngder, sländtrissor, djur
ben m m.

Datering: 700—800-talen.

Ängelholm, kv Duvan, fornl 6 
Kristianstads läns museum
Bertil Helgesson

Det äldsta stadsområdet i Ängelholm är registrerat 
som fast fornlämning. Vid schaktning för en trans
formatorstation i de norra delarna av kv Duvan fö
retogs en antikvarisk kontroll.
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Det avschaktade området mätte ca 3x6 m. Under 
0,8-1,1 m humus och utfyllnadsmassor fanns ett 
0,1-0,15 m tjockt lager sandig humus, troligen en 
gammal humusnivå. Därunder kom steril botten, 
bestående av gul sand.

Inga fynd eller konstruktioner av arkeologisk ka
raktär framkom.

Fynd: - 

Datering: -

Ö Hoby sn, kv Neptun m fl. Skillinge 
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Tyra Ericson

Anledning till provundersökningen var planerad 
bostadsbebyggelse.

Det berörda området hade ett för forntida bosätt
ning typiskt läge: väldränerad mark i svag sydslutt
ning ned mot ett vattendrag. I närheten har tidigare 
påträffats lämningar från både sten-, brons- och 
järnålder.

Matjorden banades av i sex 1,6 m breda schakt, 
vars sammanlagda längd uppgick till 566 m. Detta 
motsvarade en avschaktad yta på ca 900 m2. Under 
matjorden påträffades fjorton anläggningar, vilka 
dokumenterades i plan. Flertalet hade karaktär av 
sotfläck/härd, men det är inte omöjligt, att det i 
några fall kunde röra sig om brandgravar.

Nio av anläggningarna var grupperade på en 
sandplatå i södra delen av området. Denna an
läggningsyta var approximativt 50x50 m stor.

Fynd: flinta.

Datering: —

Ö Hoby sn, kv Orion, Skillinge
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Eva Arvidsson

Provundersökning pga nybyggnation av hus. Kv 
Orion ligger i en fornlämningsrik del av Skillinge 
samhälle. Inom de angränsande kvarteren har både 
grav- och boplatslämningar från sten-, brons- och 
järnålder påträffats.

Med hjälp av grävmaskin upptogs ett 1,8 m brett 
schakt längs de sex dubbeltomterna. I den nordväs
tra delen var matjordstjockleken 0,4 m. Längst i 
sydost tunnade matjorden ut till 0,2 m. Under mat
jorden framkom lerig morän med inblandning av 
sten och grovt grus.

I schaktet påträffades inga lämningar av antikva
riskt intresse.

Fynd: - 

Datering: —

Ö Hoby sn, kv Remsan, Skillinge 
Skånes hembygdsförbund, Kristianstads län
Tyra Ericson

Antikvarisk kontroll pga radhusbyggnation. Det be
rörda området var beläget i västra delen av Skil
linge, ca 100 m norr om bronsåldershögen "Knuts
hög”. I närheten har en stenåldersboplats och en 
urnegrav påträffats.

Matjorden banades av på en yta av ca 12x42 m. 
Inga fornlämningar påträffades.

Fynd: —

Datering: —

Småland

Almesåkra sn, Barkansjö, torni 2 
Jönköpings läns museum
Linnea Varenius

Med anledning av markberedning av ett kalhygge 
uppkom omfattande skador på fornlämning 2. Den 
utgörs av en 12 m lång och 3,5 m bred, stenfylld 
skeppsättning med kantkedja, stävstenar samt mitt
sten.

Skadorna var omfattande, bl a genomkorsades 
anläggningen av fem halvmeterdjupa fåror, med 
kraftigt omrörd stenpackning som följd. Vidare var 
delar av kantkedjan och norra stävstenen skadad.

Den arkeologiska undersökningen omfattade ut
grävning och återställning av fornlämningen och an
slutande markyta.

Fynd: - 

Datering: —

Dädesjö sn, Dädesjö 2:1, fornl 513 
Smålands museum
Christina Petersson

Med anledning av dräneringsgrävning runt Dädesjö 
gamla kyrka undersöktes grundstenarna till det tidi
gare rivna koret, absiden och sakristian.

Korets och absidens form kunde genom under
sökningen fastställas och sakristians hörnstenar på
träffades. Eventuellt blev korets och absidens
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Undersökning och restaurering av skadad skeppssättning i Almesåkra 
sn, Jönköpings län. Foto Linnea Varenius, Jönköpings läns museum. 
The excavation and restoration ofa damaged boat-shaped stone-setting.
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grundstenar tillrättalagda vid en undersökning re
dan 1911.

Fynd: kalkbruk, människoben.

Datering: medeltid.

Eksjö, kv Sparven 13, fornl 134 
Jönköpings läns museum
Magnus Stibéus

Arkeologisk undersökning av kulturlager inom 
centrala Eksjö inför nybyggnation.

Området ligger inom 1300-1500-talets Eksjö. 
Vid undersökningen påträffades senmedeltida sten
gods, men inga säkra bebyggelselämningar från den 
här perioden. Däremot framkom senare bebyggel
selämningar.

Inom området påträffades även en förhistorisk 
boplats med en härd, sotfläckar och enstaka stolp- 
hål.

Fynd: —

Datering: boplatsen ej daterad, senmedeltid, nyare 
tid.

Gränna, kv Baronen 12, 13 och 14, fornl 79 
Jönköpings läns museum
Tomas A res lätt

Med anledning av nybyggnation utfördes en arkeo
logisk provundersökning inom ett område med arki- 
valiska belägg på en husaby.

Inga lämningar eller kulturlager kunde påvisas.

Fynd: - 

Datering: -

Gränna, kv Biskopen m fl, fornl 79 
Jönköpings läns museum
Linnea Varenius

Antikvarisk schaktkontroll vid grävning för elkabel 
i gatu- och tomtmark.

Inga medeltida eller senare bebyggelselämningar 
kunde beläggas inom undersökningsområdet.

Fynd: - 

Datering: -

Gränna, Bohult, fornl 234 
Jönköpings läns museum
Linnea Varenius

I samband med grävning för avloppsledning, i ome
delbar närhet av ”Bohults gamla tomt”, med arki- 
valiska belägg från 1451, utfördes en antikvarisk 
schaktövervakning.

Inga lämningar eller kulturlager påträffades.

Fynd: - 

Datering: —

Gränna, Gränna kyrka, fornl 79 
Jönköpings läns museum
Björn Varenius

I samband med omläggning av golvet i Gränna kyr
ka utfördes en arkeologisk delundersökning.

Med ledning av arkivaliska uppgifter bestämdes 
fem sökschakt/ytor. Avsikten var dels att lokalisera 
långhusmurarna till den romanska kyrkan, dels att 
dokumentera kulturlagren.

Såväl norra som södra muren påträffades, liksom 
triumfbågen i öster. Västra långhusmuren torde ha 
förstörts i samband med kyrkans återuppbyggnad, 
efter en brand 1889. Murverk till ett tidigare okänt 
vapenhus i söder uppdagades, preliminärt daterat 
till 1400-talet. Vapenhusmurarna var delvis anlagda 
på de nedbrutna resterna efter kraftiga skalmurar, 
omedelbart utanför den romanska sydportalen. 
Skalmurarna var i förband med grunden till södra 
långhusmuren.

Ett femtiotal gravar påträffades, varav 34 inom 
det medeltida vapenhuset, men anlagda tidigare. En 
grav fanns i anslutning till triumfbågsmuren, en an
nan djupt under nuvarande golv.

En byggnation på stolpar har varit uppförd i lång
husets västra del under 1100—1200-talen. Den kan 
ha samband med de nivåskillnader, som rått inne i 
kyrkan.

Ett gravkor från 1500-talet påträffades under kor
golvet, dock delvis förstört i samband med golvar
beten på 1930-talet.

Fynd: 123 mynt, bräckjärn, söljor, pärlor, kam. 
äggskal, fiskben, fiskfjäll.

Datering: 1100-talet och framåt.
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Jönköping, kv Dolken. Vid undersökning av delar av det på 1600-talet 
anlagda faktoriet påträffades grundförstärkningar i form av knuttimrade 
kistor. Foto Magnus Stibéus, Jönköpings läns museum.
During the excavation ofa many factory founded in the 17th century 
foundation reinforcements in the form of wooden boxes in the block house 
technique were encountered.

Jönköping, Barnarpsgatan, torni 50 
Jönköpings läns museum
Linnea Varenius

Schaktning i gata pga avloppsläckage. Ett ca 4x11 
m stort och 2,5 m djupt schakt upptogs. Schaktning- 
en utfördes i en äldre nedgravning, men utvidgades 
något mot söder och norr, varvid orörda lager fram
kom. I schaktväggen framkom en kullerstensyta, 
0,4 m under nuvarande markyta.

I schaktets västra del, i en rörgrav, syntes om- 
grävda massor/återfyllnad, vilka sannolikt utgjorde 
rester efter en tidigare söndergrävd källare. Massor
na bestod av humus uppblandad med sten, tegel och 
sandstensflis.

Fynd: -

Datering: senmedeltid (1500-tal), nyare tid före 
1850.

Jönköping, kv Dolken 10, fornl 50 
Jönköpings läns museum
Magnus Stibéus

Undersökningen föranleddes av nybyggnation. Ut
grävningen hade som primär målsättning att närma
re utforska det äldsta bebyggelseskedet från tiden 
kring 1620. Undersökningen ägde rum inom Jönkö
pings östra stadsdel, vilken började bebyggas efter 
1621. Omkring 1620 grundades Jönköpings faktori. 
I det nu undersökta kvarteret förlädes vantmake- 
riets verksamhet. Enligt bevarade räkenskaper upp
lät kronan här femton tomter och uppförde verkstä
der samt bostäder åt hithämtade tyska hantverkare.

Exploateringsområdet omfattade tio av tomter
na. Ovanligt välbevarade huslämningar påträffades, 
vilka kunde knytas till det äldsta skedet. Det rörde 
sig om bostäder, arbetslokaler och bodar. Vidare 
framkom grundförstärkningar av knuttimrade kis
tor samt gårdsbeläggningar av plankor och ris.
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Jönköping, kv Guvernören, fornl 50 
Jönköpings läns museum
Linnea Varenius

Antikvarisk schaktkontroll med anledning av mind
re nybyggnation inom område med medeltida kul
turlager.

Inget kulturlager kunde beläggas, området var 
utschaktat. Endast recenta, påförda utfyllnadslager 
registrerades.

Fynd: —

Datering: —

Jönköping, kv Hästen 3, fornl 50 
Jönköpings läns museum
Linnea Varenius

Med anledning av tillbyggnad av lager utfördes en 
mindre, begränsad arkeologisk undersökning inom 
en ca 100 m2 stor yta, inom område för den medelti
da staden.

Inga byggnadslämningar påträffades, endast om
rörda kulturlager med fynd från senare tid. Områ
det har sannolikt utgjort utmark/åkermark.

Fynd: —

Datering: —

Jönköping, kv Höken 1, fornl 50 
Jönköpings läns museum
Magnus Stibéus

Antikvarisk kontroll i samband med mindre till
byggnad. Undersökningsområdet ligger inom Jön
köpings medeltida stadsområde, men var utschaktat 
vid en tidigare frischaktning för befintliga husgrun
der.

Fynd: —

Datering: 1800—1900-talen.

Jönköping, Kyrkogatan/Kungsgatan, fornl 50 
Jönköpings läns museum
Björn Varenius

Antikvarisk schaktkontroll i samband med schakt- 
ningar för anläggande av rondell m m.

Området befanns vara utschaktat.

Fynd: keramik, fajans, stengods, kakel.
Datering: 1600-talet.

Fynd: —

Datering: -

Jönköping, Sofiakyrkan, fornl 50 
Jönköpings läns museum
Linnea Varenius

Med anledning av uppförande av en ny handikapp
entré utfördes en antikvarisk schaktkontroll.

Vid undersökningen dokumenterades senmedel
tida kulturlagerrester.

Fynd: -

Datering: senmedeltid, nyare tid före 1850.

Jönköping, Västra Storgatan, fornl 50 
Jönköpings läns museum
Linnéa Varenius

Löpande antikvarisk kontroll vid schaktning för 
fjärrvärme inom det medeltida stadsområdet.

Schaktet grävdes i östra delen av Västra Storga
tan. Inga orörda lager fanns bevarade. Endast om
rörda, sentida utfyllnadslager registrerades.

Fynd: —

Datering: —

Kalmar, kv Akacian, fornl 94 
Kalmar läns museum
Monika Rasch

Undersökningen föranleddes av läckage på en vat
tenledning i korsningen Söderportsgatan och Skans
gatan inom Kalmar gamla stad.

Ca 5 löpmeter grävdes med maskin. Schaktet var 
ca 2 m brett och 2 m djupt. Inga orörda kulturlager 
kunde iakttagas. Inga anläggningar eller fynd fram
kom.

Fynd: —

Datering: —

Kalmar, kv Framsta och Dryaden, fornl 93, 94 
Kalmar läns museum
Monika Rasch

I samband med ledningsdragning för el utfördes en 
schaktningsövervakning för att dokumentera even
tuella kulturlager mellan Kalmar gamla och nya 
stad.

Inget av antikvariskt värde iakttogs.
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Fynd: -

Datering: medeltid, nyare tid.

Kalmar, Kalmar 1143, fornl 27 
Kalmar läns museum
Mats Blohmé

Ingreppet föranleddes av ledningsdragning för VA 
till en kiosk inom fritidsområdet Stensö. Här finns 
en skans, som härrör från Vasatid.

Ett 12 m långt schakt drogs genom en vägöppning 
i den östra delen av vallen. Inga fynd eller under 
jord dolda lämningar framkom. Den sterila sanden 
låg under ett 0,1—0,3 m tjockt matjordslager.

Fynd: —

Datering: —

Kalmar, Söderportsgatan, forni 94 
Kalmar läns museum
Monika Rasch

Undersökningen föranleddes av nedläggandet av el
kabel inom gamla staden i Kalmar.

Ca 240 löpmeter schakt grävdes till ett djup av 0,4 
m och med en bredd av 0,2—0,4 m. Undersökning
en genomfördes som en schaktningsövervakning. 

Inget av antikvariskt värde kunde iakttagas.

Fynd: - 

Datering: —

Kalmar, kv Valnötsträdet 8 
Kalmar läns museum
Eeva Rajala

Schaktningen utfördes för elledningar i Kalmar 
stads medeltida stadsområde. Schaktdjupet var ca 
0,5 m. I schaktet påträffades endast omrörda lager.

Fynd: - 

Datering: —

Kalmar, kv Valnötsträdet 8, forni 94 
Kalmar läns museum
Mats Blohmé

Undersökningen föranleddes av ombyggnad av Sö- 
derportsskolan, med bl a utbyte av VA-rör och till
byggnad av en reservutgång till skyddsrum.

De berörda delarna ligger centralt i Kalmar gamla 
stad, som revs när staden på 1600-talet flyttades till 
Kvarnholmen. Inom kvarteret låg det medeltida

torget och rådhuset med bykyrkan (S:t Nikolai) 
strax norr därom. Drygt 100 m österut låg hamnen.

På den del av skolans gård, som vetter mot Slotts- 
allén, grävdes 100 löpmeter VA-schakt. Där det var 
möjligt och meningsfullt dokumenterades 50 m i 
form av sektionsritningar. Kulturlagrets tjocklek 
var ca 2 m, varav ca 1,5 m härrörde från tiden hög
medeltid - 1600-talet. Bl a dokumenterades murar, 
rännor och en kupolugn. På en sträcka av ett par 
meter iakttogs nederst i kulturlagerföljden ett fynd
tomt humöst sandlager med sicksackformig av- 
gränsning mot bottensanden. Troligen rörde det sig 
om plog- eller årderspår från tiden före stadens till
komst.

På andra sidan skolan grävdes en ca 8 m2 stor yta 
för reservutgången. Schaktet låg inom tomten 
Lärftsgatan 6. Kulturlagertjockleken var ca 1 m. I 
schaktets östra hörn framkom en mur, som stämde 
väl överens med ett stenhus, enligt källmaterialet. I 
de undre lagren tillvaratogs avfall från horn- och 
benhantverk.

Fynd: järnföremål, keramik, sågat horn och ben, 
kol.

Datering: hög- och senmedeltid.

Kalmar, Västra Långgatan, Odengatan, Bremerga- 
tan och Molinsgatan, forni 94 
Kalmar läns museum
Torbjörn Sjögren

Förundersökning i form av schaktningsövervak
ning, föranledd av schaktning för telekabel och tele- 
skåp.

Inget av antikvariskt intresse syntes i de ca 0,4 m 
djupa schakten. Den medeltida stadsmuren påträf
fades ej.

Fynd: —

Datering: —

Kalmar, kv Åldermannen 26 (fd 7, 20) forni 93 
Kalmar läns museum
Monika Rasch

I samband med ny- och ombyggnation utfördes en 
schaktningsövervakning för att, om möjligt, doku
mentera Kvarnholmens ursprungliga norra strand
linje.

Inget av antikvariskt värde iakttogs.

Fynd: -

Datering: nyare tid före 1850.
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Mönsterås sn, kv Klockstapeln 3 
Kalmar läns museum
Mats Blohmé

Förundersökningen föranleddes av husbyggnation 
på tomten, som ligger inom det antagna området för 
den medeltida köpingen.

Tre provschakt maskingrävdes. Inga konstruktio
ner framkom. I schaktväggarna påträffades keramik 
från 1600-talet och framåt. Den sterila sanden låg 
0,2-0,4 m under nuvarande markyta.

Fynd: keramik.

Datering: 1600-1900-talen.

Norra Unnaryds sn, Unnaryds Bergsgård 1:47 m fl, 
fornl 85
Jönköpings läns museum
Linnéa Varenius

I samarbete med Kulturgeografiska Institutionen 
vid Stockholms universitet utförde Jönköpings läns 
museum en kartläggning och partiell arkeologisk 
undersökning av ett nyupptäckt område med äldre, 
övergivna odlingslämningar. Området uppmärk
sammades 1984 vid den reviderade fornminnesin
venteringen och utgör ett av de största och bäst 
bevarade i Jönköpings län.

Lokalen omfattar ett 100-290x640 m stort områ
de med ca 40 rektangulära, fossila åkerparceller, 
begränsade av terrasser och stensträngar samt ett 
75-100-tal odlingsrösen. Fornlämningsområdets 
västra del är mycket välbevarat och är undantaget 
all form av framtida exploatering. Områdets syd
västra del är dock skadat genom nyodling och mark
exploatering med de olika formelementen inspräng
da i modern villabebyggelse. Detta område sam
manfaller med en tidigare fastställd byggnadsplan, 
vilket föranledde undersökningen.

Med anledning härav, samt i syfte att erhålla en 
mer komplett bild av hela fornlämningsområdet, ge
nomfördes en undersökning i två etapper. Första 
etappen bestod av kartläggning av hela området. 
Därefter utfördes den arkeologiska undersökningen 
samt provtagning inom de formelement (åkrar, 
stensträngar, terrasser, odlingsrösen), vilka låg 
inom exploateringsområdet.

Fynd: —

Datering: —

Oskarshamn, Bossholmen
Stockholms universitet, arkeologiska institutio
nen/statens sjöhistoriska museum.
Carl Olof Cederlund

Undersökningen avser bärgning samt tillvaratagan
de av lösa delar av vraket efter en kogg, daterad till 
1200-talets mitt. Efter bärgning avses vraket genom
gå skeppsarkeologisk dokumentation samt konser
vering för framtida utställande i ett planerat varvs- 
och sjöfartsmuseum i Oskarshamn.

Undersökningen har bedrivits under åren 
1985-1989. För tillvaratagandet av lösa delar av 
skrovet har vrakplatsen grävts ut. Därvid har ca 
1000 lösfynd tagits tillvara och registrerats. Huvud
delen av dessa har utgjorts av delar av skrovet till 
koggen.

Fältarbetet har varit organiserat som fältsemina
rieövningar för studerande i marinarkeologi vid 
Stockholms universitet.

Fynd: delar av skrovet.

Datering: 1200-talets mitt.

Rydaholms sn, Nederlid, Norregård 5:22 
Jönköpings läns museum
Björn Varenius

Antikvarisk kontroll vid schaktningar inom område 
med sentida husgrund.

Fynd: —

Datering: —

Rydaholms sn, Rydaholms kyrka/kyrkogård 
Jönköpings läns museum
Christine Hederström

Antikvarisk kontroll i samband med VA-schakt- 
ningar inom nordvästra delen av kyrkogården.

Härvid framkom omrörda lager efter medeltida 
och sentida begravningar.

Fynd: - 

Datering: —

Sandseryds sn, Sandseryd 2:7, 3:7 
Jönköpings läns museum
Linnéa Varenius

Med anledning av ombyggnad av länsväg 609, vid 
Axamo flygplats, utfördes en specialinventering 
inom planerat exploateringsområde. Härvid påträf
fades en tidigare icke registrerad järnframställnings- 
plats.
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Vid undersökning framkom två blästerugnar av 
lågteknisk typ, med två intilliggande slaggvarp samt 
rödjordsupplag, i omedelbar närhet till verkstads- 
platsen. Tidigare utförda undersökningar av lågtek
nisk järnframställning i Sandseryd sn påvisar date
ringar av dessa ugnstyper till tiden 900—1200 e Kr.

Fynd: -

Datering: vikingatid — tidig medeltid.

Södra Hestra sn, Bro 1:9 (Bröttjaryd), fornl 31 
Jönköpings läns museum
Magnus Stibéus

Arkeologisk provundersökning i forskningssyfte, 
med anledning av äldre traditionsuppgifter om en 
medeltida kyrka och begravningsplats vid Bröttja
ryd.

Det undersökta området inrymde ej lämningar 
efter någon kyrkoplats. Undersökningen påvisade i 
stället spår, i form av lösfynd, efter en tidigare 
okänd stenåldersboplats.

Fynd: flintavslag.

Datering: neolitisk tid?

Vallsjö sn, Eksjöhovgård 1:169, fornl 31 
Jönköpings läns museum
Christine Hederström

Antikvarisk kontroll norr om slottsruinen vid Eksjö 
Hovgård, med anledning av schaktning för elled
ningar och fasadbelysning.

Dokumentation av kulturlager och murrester. 
Lämningarna kvarligger.

Fynd: —

Datering: -

Vimmerby, kv Grönsiskan, fornl 313 
Kalmar läns museum
Monika Rasch

Undersökningen föranleddes av schaktning för VA 
och fjärrvärme på en sträcka av ca 20 m, inom Vim- 
merbys medeltida stadskärna.

Inget av antikvariskt värde kunde iakttagas.

Fynd: - 

Datering: —

Visingsö sn, Visingsborg 2:1, fornl 112 
Jönköpings läns museum
Linnea Varenius

Kurs i arkeologi, anordnad av Braheskolan (Vi
singsö folkhögskola) och Jönköpings läns museum.

Den praktiska delen av kursen var förlagd till en 
skärvstcnshög med omgivande boplatslämningar. 
Hittills har 40 anläggningar påträffats och under
sökts inom en ca 250 m2 stor yta. Anläggningarna 
bestod, förutom av skärvstenshögen, av härdar, 
stolphål samt kokgropar.

Fynd: keramik, skafthålsyxor, knackstenar, mai
sten, flinta, brända ben.

Datering: skärvstenshögen C14-daterad till ca 1000 
f Kr, två härdar C14-daterade till 100 respektive 400 
e Kr.

Visingsö sn, Visingsö prästgård 1:1, fornl 11 
Jönköpings läns museum
Christine Hederström

Med anledning av en ny vägsträckning i anslutning 
till ”norra gravfältet”, fornlämning 11, utfördes en 
antikvarisk schaktkontroll.

Inga lämningar framkom.

Fynd: -

Datering: järnålder.

Visingsö sn, Visingsö prästgård l:16/Kumiaby kyr
ka, fornl 19
Jönköpings läns museum
Christine Hederström

Med anledning av dräneringsgrävning vid Kumlaby 
kyrka utfördes en schaktövervakning, varvid endast 
spridda skelettdelar i omrörda lager påträffades.

Fynd: skelettdelar.

Datering: medeltid.

Värnamo sn, Sörsjö industriområde, fornl 86 m fl 
Jönköpings läns museum
Linnea Varenius

Med anledning av ett planerat industriområde utför
des en arkeologisk undersökning av fornlämning 86, 
registrerad som en osäker stensättning.

Härvid konstaterades att anläggningen utgjordes 
av en ansamling odlingssten.

Vidare utfördes en begränsad undersökning inom 
ett 100—170x400 m stort område med odlingsläm- 
ningar, vilka i huvudsak bestod av röjningsrösen,
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stensträngar, terrasser och stenmurar. I syfte att er
hålla en mer komplex bild av odlingsområdet och 
dess eventuella samband med närbelägna förhisto
riska gravar/gravfält, genomfördes en undersökning 
i tre etapper:

Etapp 1 bestod av fosfatkartering inom en 
20-50x160 m stor yta, i syfte att lokalisera even
tuella boplatslämningar. Inga förhöjda fosfatvärden 
kunde dock konstateras.

Etapp 2 bestod av kartering/kartläggning av od
lingsområdet. Som tredje led i undersökningen ut
fördes mindre utgrävningar samt provtagning (C14, 
pollen) inom de olika formelementen (terrasser, 
röjningsrösen, stensträngar).

Fynd: - 

Datering: -

Södermanland

Dalarö sn, Jutholmen
Stockholms universitet, arkeologiska institutio
nen/statens sjöhistoriskt museum
Carl Olof Cederlund

Undersökningen avsåg bärgning av vedträn ur las
ten i ett fartyg som förlist vid Jutholmen, Dalarö, 
för att med hjälp av dendro-datering av dessa söka 
bekräfta tidigare erhållen arkeologisk datering av 
fartygets förlisning (till ca 1700).

Av de ca 40 vedträn som bärgades visade sig en
dast ett fåtal vara av furu el annat vedslag - använd
bart för dendro-datering.

Senare har en god dendro-datering kunnat ge
nomföras på laggarna till en tjärtunna vilken bärga
des från vraket i samband med 1973 års undersök
ningar. Denna datering (till 1698 för tunnans till
verkning) bekräftade den arkeologiska dateringen 
av förlisningen. Man kan anta att tunnan tillverkats 
åren omedelbart innan tjäran utskeppats.

Avsikten är att utnyttja dateringen för att söka 
återfinna fartygets identitet i arkivaliska handlingar.

Undersökningen ingår i projektet ”Fartygstyper 
inom Svensk Handelssjöfart efter år 1500, i marin- 
arkeologisk belysning”.

Bärgningen av vedträn utfördes som en semina
rieövning för studerande i marinarkeologi vid insti
tutionen.

Fynd: vedträn.

Datering: ca 1700.

Klosters sn, kv Älgkronan 3—4 (fd stg 79 F och H), 
fornl 314
Eskilstuna museer
Kerstin Bergengren

Anledning till schaktövervakningen var utbyggnad 
av ett befintligt hus.

Schakt vid norra gaveln: 3x6 m, schaktdjup 1,2 
m. Fyllning av slagg, gjutsand och järnskrot. Schakt 
invid trappa, på västra långsidan av huset: 1x5 m, 
schaktdjup 1 m. Fyllning av rullsten, sprängsten och 
grus.

Inga förhistoriska föremål påträffades (schakt- 
ning för garage återstår).

Fynd: —

Datering: -

Tumbo sn, Husby 1:3, fornl 48b 
Eskilstuna museer
Kerstin Bergengren

Anledning till undersökningen var, att två högar 
inom gravfältet under våren 1987 utsattes för skade
görelse. Båda anläggningarna ligger i sydöstra delen 
av gravfältet, öster om gamla åsvägen Tumbo- 
Kvicksund.

I anläggning 1, en rund hög med 7—8 m diameter, 
hade en 1,6-2 m stor och 0,75 m djup grop grävts. 
En 9,75 m stor och 0,75 m djup yta efterundersök- 
tes. Fyllningen bestod av fin sand med enstaka me
delstora stenar. I botten fanns mörk sand och sotla
ger med brända ben, delvis bortgrävt vid skadegö
relsen.

Även anläggning 2 var en rund hög, 4,8-5,8 m 
stor. Här hade en 2—3 m stor och 0,65 m djup grop 
grävts. Den efterundersökta ytan var drygt 8 kvm 
med 0,75 m djup. Fyllningen var densamma som i 
anläggning 1.1 botten fanns ett kollager med myck
et kol och brända ben, delvis bortgrävt vid skadegö
relsen.

Båda högarna återfylldes efter undersökningen. 1 
anläggning 2 lades ett lager med singel i botten.

Fynd: rektangulära, triangulära och korsformiga 
beslag samt söl ja av järn (till seldon?), bjällror, 
dubbla glaspärlor, keramikskärvor från flera krukor 
med olika godstjocklek, miniatyrkärl, benpärlor, 
ornerade kamfragment med brons- respektive järn
nit, brända ben, kol.

Datering: vikingatid?
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Kv Hägern Större på Norrmalm i Stockholm. Fynd från en avfallsbrunn. 
Föremål av yngre rödgods samt fajans. Foto Henrik Hultgren, Stock
holms Stadsmuseum.
Find from a refuse pit. Objects of late redware and faience.

Stockholms innerstad

Stockholm, kv Alcmene 1 och 2, fornl 103 
Stockholms stadsmuseum
Kerstin Söderlund

Schaktningsövervakning i samband med att fastig
heten skulle grundförstärkas.

Fastigheten Alcmene 1 uppfördes sannolikt på 
1690-talet och ersatte då ett korsvirkeshus. Korsvir
keshusets källare ingår i den nuvarande fastighetens 
östra del.

Vid schaktningarna påträffades en mur i nordsyd- 
lig riktning i källarens västra del. Muren var fogad 
med lerbruk. I det östra källarrummet framkom två 
äldre golvnivåer; ett kullerstensgolv och ett golv av 
stortegel och kullersten.

Fastigheten Alcmene 2 byggdes i mitten av 
1600-talet. Endast ett mindre schakt gjordes utmed 
husets västra grundmur. Källargolvnivån i husen lig
ger på +2,70 m ö h. Vid gränsen mellan fastigheter
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na Alcmene 1 och 2 beräknas åsöverytan ligga på + 
1,25 m ö h.

Fynd: —

Datering: 1600—1700-talen.

Stockholm, kv Bootes 4, 5, 6, 7 och 9, fornl 103 
Stockholms stadsmuseum
Kerstin Söderlund

Schaktningsövervakning i samband med att fastig
heterna skulle grundförstärkas.

Husen ligger på utfylld mark. Fastigheterna 4, 5, 
6 och 9 byggdes vid 1600-talets mitt, medan nr 7 
uppfördes 1901. Där nr 7 nu ligger låg förmodligen 
ett av tornen i den senmedeltida stadsmuren. Boo
tes 5,6 och 7 grundförstärktes i mitten av 1970-talet. 
Då påträffades mycket virke i fastigheternas östra 
delar. Möjligen kunde virket härröra från pålningen 
till stadsmuren.

Schaktdjupet vid 1987 års grundförstärkning var 
mindre. Golvnivån i källarna låg på + 1,00 m ö h. 
Jordlagren var delvis omrörda. Enstaka fynd från 
1400—1800-talen påträffades.

Fastigheten Bootes 5 hade en liten gård, där ett 
par mindre schakt gjordes. Här framkom en sten
läggning från 1600-talet.

Fynd: bl a skulpterad sten med maskaron. 

Datering: 1400—1800-talen.

Stockholm, kv Hägern Större 2, 3, 4 och 12, fornl 
103
Stockholms stadsmuseum
Kerstin Söderlund, Barbro Arhem

Undersökningen gjordes i samband med nybyggna
tion inom fastigheterna.

I de inre delarna av kvarteret fanns ett 1 — 1,5 m 
tjockt kulturlager. I detta framkom förutom sedvan
ligt stadsarkeologiskt avfallsmaterial, lämningar av 
trähus, kullerstenslagda partier och två knuttimrade 
vattenbrunnar. Anläggningarna låg orienterade ef
ter ett äldre gatunät och kunde dateras till tiden före 
den stora stadsplaneregleringen på Norrmalm, som 
startade på 1630-talet. Fynden från kulturlagret be
kräftade också denna datering.

Nedgrävda genom detta kulturlager fanns två av- 
fallsbrunnar, ca lxl m stora och 3—4 m djupa, 
klädda med stående respektive liggande brädor. 
Brunnarna låg i samma riktning som det nyare gatu
nätet. Innehållet bestod av hushållsavfall, främst 
brukskeramik och matrester. Nära botten i den ena 
brunnen låg en snidad bensked med årtalet 1677 
ristat på skedbladet.

Fynd: järnföremål, glas, keramik, kritpipor, läder- 
och benföremål, kvarnsten.

Datering: 1600-talets början (kulturlagret), 1600-ta
lets slut — 1700-talet (avfallsbrunnarna).

Stockholm, kv Pilen 15, fornl 103 
Stockholms stadsmuseum
Barbro Arhem

Schaktövervakningen gjordes i samband med att 
fastigheten skulle bebyggas.

Större delen av fastigheten bebyggdes 1751-1769 
och saknade källare. Schakt togs upp i rummens 
hörn till ett djup av 0,6—0,8 m. Schakten bestod till 
största delen av fyllnadsmassor med bruk och tegel.

Fynd: yngre rödgods.

Datering: 1600—1700-talen.

Stockholm, kv Pilen 15, 31 och 32, fornl 103 
Stockholms stadsmuseum
Kerstin Söderlund, Barbro Arhem

Schaktövervakningen gjordes i samband med ny
byggnation inom fastigheterna.

I stora delar av området var kulturlagren redan 
bortschaktade. De nu rivna husens källargolv vilade 
här direkt på leran. I de partier, där kulturlager 
fanns kvar, bestod dessa i de övre lagren av äldre 
rivningsmassor, tegel/bruk och under detta av olika 
skikt grus/sand och mörkare mylla med enstaka 
fynd.

I de inre delarna av fastigheten (fd) 16 fanns ett 
område, där trärester kunde dokumenteras. Dessa 
hade ett sådant läge, att de kan antas ha härrört från 
bebyggelse från tiden före stadsplaneregleringen på 
Norrmalm, i mitten på 1600-talet. Här framkom 
också en knuttimrad brunn, som till hälften låg un
der ett kvarstående hus på granntomten.

Fynd: järnföremål, glas, keramik, kritpipor. 

Datering: 1600-1700- 1800-talen.

Stockholm, kv Pilen 14 och 29, fornl 103 
Stockholms stadsmuseum
Barbro Arhem

Schaktningsövervakning pga nybyggnation. Inga 
kulturlager återstod. Lera vidtog direkt under de 
hus, som stått på platsen.

Fynd: —

Datering: —
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Kv Hägern Större på Norrmalm i Stockholm. Fynd från en avfallsbrunn. 
Föremål av yngre rödgods samt fajans. Foto Henrik Hultgren, Stock
holms Stadsmuseum.
Find from a refuse pit. Objects of late redware and faience.
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Kv Pilen på Norrmalm i Stockholm. Knuttimrad brunn som till hälften 
låg under ett kvarstående hus. Foto Barbro Århem, Stockholms Stads
museum.
Block house well, half of which lay under an existing building.

Stockholm, kv Pollux 4 och 14, fornl 103 
Stockholms stadsmuseum
Elisabeth Brynja

Schaktningsövervakning pga grundförstärkning. 
Grundförstärkningen avsåg tre fastigheter, belägna 
på utfylld mark, nedanför 1300-talets strandlinje. 
Schaktdjupen varierade mellan 0,6—0,8 m. I vissa 
gropar steg grundvattnet upp och dolde bottenpar
tierna. Utfyllnadslagren bestod av sand, grus och 
lera och/eller torvliknande vedbofyllning. I en av

fastigheterna var lagren störda av tidigare ingrepp.
Få fynd påträffades i fyllnadslagren. I ett av rum

men hittades delar av en sandstensportal från 
1600-talet. Den hade återanvänts som golvbe
läggning.

Fynd: yxa av järn, två medeltida stengodsskärvor, 
medeltida taktegel.

Datering: senmedeltid.
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Del av sandstensportal från 1600-talet. Påträffad vid grundförstärkning i 
kv Pollux 4, 14 i Gamla stan. Foto Stockholms Stadsmuseum.
Part ofa sandstone portal. Encountered during foundation reinforcement 
work.
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Uppland

Björklinge sn, Björklinge kyrka 
Upplandsmuseet
Håkan Eriksson

I samband med schaktning för ett nytt utrymme un
der mark, intill sakristian, företogs en undersökning 
där äldre och yngre begravningar påträffades.

Fynd: kisthandtag, ribbtegel till valv.

Datering: medeltid, nyare tid.

Börje sn, Hässelby 5:1, fornl 151
Uppsala universitet, arkeologiska institutionen
Władysław Duczko, Helena Knutsson

Undersökningen bedrivs sedan 1978 som seminarie- 
grävning för institutionens studenter. Detta år gräv
des en yta på ca 50 m2.

På det undersökta området hittades, som förut, 
gravar tillhörande tidig kristen tid och rester av en 
boplats från vikingatid. Gravarna var rektangulära 
stensättningar med upp till 1 m djupa gravschakt, 
innehållande begravningar i kistor i östvästlig rikt
ning och utan gravgåvor. En rekognoscering i områ
det gav vid handen, att antalet anläggningar inom 
gravfältet är vida större än vad som tidigare redovi
sats efter inventeringen. Årets grävning omfattade 
en av gravarna utanför den ursprungligen kända 
gravfälts/kyrkogårdsbegränsningen. Den visade 
tydliga likheter med de förut utgrävda tidigkristna 
gravarna.

Gravfältet är anlagt på en äldre boplats med hus 
på terrasser och i sluttningar. Ett hus har grävts ut 
åren 1981 — 1985. På området finns rester av minst 
ett hus till. De bevarade delarna är härd, golvrester 
av stampad lera, rester av lerklinade väggar samt en 
stor mängd stolphål. Fn kan de/det andra hu
sens/husets form inte med säkerhet avgöras.

I och utanför husen fanns fläckvis ett tjockt kul
turlager, som innehöll rester av olika verksamheter. 
Boplatslagret var kraftigt skadat av gravarna. En 
del av fynden har gjorts i fyllningen i gravschakten.

I gravfältet södra utkant hittades en skärvstensan- 
samling, som innehöll en del recent material. För
utom detta fanns flera grönstensavslag. Ansamling
en är ytgrävd till hälften. Den är förmodligen mest 
ett hopplock av sten från en intilliggande åker. In
nehållet tyder dock på att det i åkern finns rester av 
sten/bronsåldersverksamhet av något slag.

Fynd: knivar, sax, verktyg för metallhantverk, pil
spets, ornerat beslag, kistspikar, fragment av årder- 
bill, vävtyngd, grönstensavslag, säd, djurben.

Datering: vikingatid, tidig medeltid.

Films sn, ”Filmers kulle”, fornl II 
Upplandsmuseet
Lars Gezelius

Höjd med källargropar och husgrunder, troligen 
från 1500-tal till tidigt 1600-tal.

Undersökning av delar av en träkonstruktion, på
träffad vid dräneringsdikning i Filmsjön, intill forn- 
lämningen.

Fynd: slagg.

Datering: troligen sen tid.

Giresta sn, Östersta 1:8 
Upplandsmuseet
Håkan Eriksson, Anders Oberg

Undersökning av förhistorisk vägbank över sank
mark. Ett mindre avsnitt undersökt. Sträckningen i 
övrigt lokaliserad med jordsond. Stenpackning på 
rustbädd av vass.

Fynd: -

Datering: C14-analys av tre prover från rustbädden 
ger 300-500-tal e Kr, ett fjärde avvikande prov ti
den omkr Kr f.

Litslena sn, Hällby 4:2, fornl 221,242 
Uppsala universitet, arkeologiska institutionen
Leif Karlenby

Förundersökning i forskningssyfte. Grävningen vid 
hällristning 242 kunde avslutas efter ett provschakt. 
Området var stört av senare tids torpbebyggelse och 
det gick inte att se något, som skulle kunna tolkas 
som förhistoriskt.

Undersökningen av marken invid hällristning 221 
var mer givande. Strax under torven fanns en sten
packning, som sträckte sig utmed hela ristningens 
längd. Stenarna var ca 0,1-0,2 m stora och endast 
ett fåtal visade spår av vittring (eller eldpåverkan). 
Under stenpackningen fanns en rad med 0,5—0,9 m 
stora stenar. Även upp mot den södra delen av häl
len låg liknande stenar.

I söder, strax nedanför hällristningen, fanns en 
mindre samling sten av mer varierande storlek, Vid 
undersökningen visade detta sig vara en stenfylld 
grop med svart jordfyllning. Endast ett par små 
slaggbitar påträffades. Omkring 1 m mot söder upp
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täcktes ytterligare en liknande grop. I och omkring 
stenpackningen fanns bl a keramik och slagg.

Omkring 50 m söder om hällristningen gjordes en 
mindre provundersökning i en ca 5x25 m stor ter
rass. På en ca 10 m stor yta fanns sex stolphål samt 
en grop med vävtyngdsfragment, som även fanns i 
stora mängder över hela ytan. Bränd lera/lerklining 
samt keramik fanns också i området.

Fynd: brons, keramik, slagg, vävtyngder, bränd 
lera, lerklining, kvarts.

Datering: yngre bronsålder — romersk järnålder.

Lovö sn, Söderby, fornl 13, 16
Stockholms universitet, arkeologiska institutionen
Bo Petré

Seminarie- och forskningsgrävningar ingående i 
Lovöprojektet. De undersökta anläggningarna ut
gjordes av stensättningar som var 2,5—7 m i diame
ter och 0,1—0,5 m höga. Gravskicket utgjordes av 
brandgravar med brandlager. I flera stensättningar 
fanns inre kantkedja som begränsade brandlagret.

Fynd: pärlor, järnnitar (båtnitar), järnfragment, 
järnkniv, ett silvermynt (ett arabiskt mynt präglat 
814/815), spännbuckla, hjaltfragment av horn, 
brända ben, sädeskorn (brända), kol, bränd flinta 
(eldslagningsflinta) och kamfragment.

Datering: 500-tal, 600-tal och 700-tal.

Sigtuna, Gröna Gränd 
Sigtuna museer
Björn Pettersson

Med anledning av förnyelse och utbyggnad av av
lopps- och dagvattenledningar i Gröna Gränd un
dersöktes ett 79 m långt och 0,7-1 m brett schakt, 
från Strandvägen till Stora gatan. Kulturlagertjock- 
leken var upp till 2 m, men stora sandfyllda stör
ningar fanns på flera ställen längs gränden.

Vid undersökningen kunde fem-sex bebyggelse
skikt, varav tre med tydliga konstruktioner, urskil
jas. Konstruktionerna fanns mellan Stora gatan och 
ca 55 m ner i gränden.

Underst kom ett flätverksstaket mitt i gränden. 
Det sträckte sig mellan Stora gatan och ca 40 m 
söderut. Staketet markerade en tomtgräns, som av
slutades med en tvärgående stolprad, mot dåtidens 
strand vid 4 m ö h. På östra sidan om tomtgränsen 
fanns rester efter ett eller flera hus med stensyllar. 
Som stolpraden hade senare en tät stenpackning 
med kantkedja mot vattnet lagts ut, vilken troligen 
använts för uppdragning av båtar eller underlag till 
byggnader och broar. Stenpackningen avslutades

drygt 55 m söder om Stora gatan och 3,5 m ö h.
Ovanpå de tidigare husen låg bebyggelse i minst 

två skikt och tomtgränsen låg kvar. Söder om den 
äldsta strandlinjen fanns, i senare skeden, härdar 
mitt i gränden.

Fynd: pärlor, keramik (äldre svartgods och en BII- 
skärva av fransk härkomst, Rouen), kammar, horn
spill.

Datering: 1000-1100-talen, stenkonstruktionen 
1100-talets senare hälft — 1200-talet.

Sigtuna, kv Kyrkolunden, Borgmästarängen, Plan
taget, Granhäcken 
Sigtuna museer
Björn Pettersson

Antikvarisk kontroll, föranledd av trädplanteringar 
och grävning för fundament till en midsommar
stång. Undersökningsområdet är beläget i den östra 
kanten av Svarta jordsområdet. Här gick under tidig 
medeltid en vik in i Borgmästarängen.

Totalt grävdes 17 gropar. 2x2 m stora och 1 m 
djupa. I sju av dem påträffades ostörda tunna lager 
med bl a järn och keramik från nyare tid och tidig 
medeltid. De svämlager, som fanns i botten på en 
del schakt, kan härröra från den bäck, som tidigare 
gick genom området.

Fynd: järn, keramik, bl a ett äldre svartgodskärl 
med bottenmärke, tegel, slagg, ben, kol.

Datering: tidig medeltid, nyare tid.

Sigtuna, Lilla Torget/Stora gatan 
Sigtuna museer
Björn Pettersson

Med anledning av en vattenläcka på Lilla Torget 
genomfördes en antikvarisk kontroll.

Den grop som grävdes var tidigare schaktad, men 
i schaktväggen dokumenterades lagerföljden ner till 
1,3 m under markytan. Under lager med kalkbruk 
och tegel fanns även kulturlager från tidig medeltid, 
där även en huslämning kunde iakttagas.

Fynd: tegel, kalkbruk.

Datering: tidig medeltid, nyare tid.
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Arkeologisk undersökning i Gröna gränd i Sigtuna i samband med VA- 
arbeten. Foto Björn Petterson, Sigtuna museer.
Archaeological investigations, in connection with the lay ing of water and 
sewage pipes.
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Sigtuna, kv Nunnan 
Sigtuna museer
Björn Pettersson

Undersökningsområdet låg i en svag sydostslutt
ning, på äldre odlingsmark, i den västra kanten av 
Svarta jordsområdet, ca 100 m söder om S:t Pers 
kyrkoruin och nedanför det ”hedniska” gravfältet 
Kalvtomten. Undersökningen föranleddes av ex
ploatering för nybebyggelse.

Undersökningsområdet var 1500 m2 stort. Den 
aktuella undersökningen var en efterundersökning 
av en genom UV (RAÄ) 1984 utförd utgrävning. 
Vid det tillfället framkom 50 skelettgravar i två 
grupper under flat mark i västra kanten av det tidig
medeltida bebyggelseområdet. Efterundersökning- 
en berörde området mellan gravgrupperna, på vil
ket en dumphög lämnats. Misstanke fanns, att här
under skulle finnas ytterligare gravar.

Vid undersökningen 1987 framkom 67 anlägg
ningar, varav 64 skelettgravar under flat mark, två 
odlingsrösen och rester av en smedja från nyare tid. 
Gravarna låg i två grupper, en nordlig med 43 gra
var och en sydlig med 21 gravar. Den sistnämnda 
anslöt till en av de tidigare undersökta grupperna. 
Vid en jämförelse mellan de båda områdena kunde 
man se att det norra hade spår av kistor, endast i 
hälften av gravarna, medan det södra hade kistor i 
nästan alla gravar.

Stenar ingick som en konstruktionsdetalj i några 
av de nordliga gravarna, där också föremålsfynden 
var fler. Om skillnaderna berodde på olika an
läggningstid, statusskillnad eller uppdelning i områ
den av andra orsaker är svårt att säga.

De sammanlagt tre gravfälten kan dateras till Sig
tunas allra äldsta skede, slutet av 900-talet och 
1000-talet. Gravarnas utseende och innehåll skiljer 
sig inte från de gravar, som undersöktes på Kalv
tomten. De var alla anlagda enligt kristen sed, i 
östvästlig riktning, med huvudet i väster. Avsakna
den av överlagringar och de jämna avstånden mel
lan gravarna under flat mark antyder, att även dessa 
haft någon form av markering ovan mark.

Gravfälten låg utan anknytning till någon känd 
kyrkobyggnad. Möjligtvis kan en mindre terrass 
mellan Kalvtomten och gravfälten vara intressant i 
sammanhanget.

Fynd: guldfoliepärla, silvermynt (”Edvard bekän- 
naren”, 1042—1044 e Kr), silverring med glasfluss- 
pärla, ringspännen av brons, beslag av brons och 
järn, ringspännen av järn, knivar och brodd av järn, 
eldslagningsflinta.

Datering: 900— 1000-talen.

Sigtuna, kv Slaktaren 4 
Sigtuna museer
Björn Pettersson

Schaktningsövervakning föranledd av en lednings
dragning. Undersökningsområdet var beläget allde
les norr om Strandvägen, nära Mälarens strand. Ett 
4 m långt och 0,5 m brett schakt från Strandvägen 
och norrut togs upp. Endast fyllning av jord, tegel 
och sprängsten påträffades.

Fynd: tegel.

Datering: -

Sigtuna, S:t Lars 
Sigtuna museer
Björn Pettersson

25 m norr om S:t Lars kyrkoruin schaktades för en 
vattenledning. En 2 m lång profil med sex lager 
dokumenterades. De fyra översta bestod av påfört 
material av sten, grus, sand och tegel. Det femte 
lagret var antagligen också påfört och bestod av po
rös jord med djurben och ett fragment av en kritpi
pa. Lagret närmast steril markyta var antagligen ett 
svämlager.

Fynd: kritpipsfragment, tegel, djurben.

Datering: nyare tid.

Sigtuna, St Malmgatan 
Sigtuna museer
Björn Pettersson

Schaktningsövervakning föranledd av en lednings
dragning. Ett 15x20 m stort schakt grävdes ner till 
steril botten. Intet av intresse framkom. Undersök
ningsområdet var beläget öster om Svarta jordsom
rådet.

Fynd: - 

Datering: -

Sigtuna, S:t Persgatan 14 
Sigtuna museer
Björn Pettersson

Ett 1x10 m stort schakt grävdes, utan att någonting 
av intresse framkom.

Undersökningsområdet var beläget alldeles utan
för Svarta jordsområdet.

Fynd: - 

Datering: —
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Sigtuna, kv S:t Per, Prästgården 
Sigtuna museer
Björn Pettersson

Ett 32 m långt och 0,8 m brett schakt för dränering 
gjordes vid Prästgården, ca 25 m söder om S:t Pers 
kyrkoruin.

Inga kulturlager eller skelettdelar framkom. Någ
ra fynd påträffades dock vid mitten av schaktet.

Fynd: fragment av dekorerade fat och skålar av yng
re rödgods, lårben av människa.

Datering: nyare tid.

Sigtuna, Stora gatan 73 
Sigtuna museer
Björn Pettersson

Med anledning av en ledningsdragning grävdes ett 
4—6 m brett och 15 m långt schakt tvärs över Stora 
gatan.

Undersökningsområdet var beläget i Svarta 
jordsområdets västra kant. Här framkom ett 
0,1-0,2 m tjockt kulturlager, bestående av kultur
jord med djurben, kol och sot.

Fynd av ett bryne och en slipsten gjordes i sam
band med grävning av en mindre ostörd yta, 0,5x3 
m stor. Här kunde ett stolphål med tillhörande ler- 
golv dokumenteras i plan och profil.

Det undersökta området anslöt i norr till en ut
grävning, som gjordes 1984 av UV (RAÄ), i kv 
Nunnan.

Fynd: bryne, slipsten, djurben, kol.

Datering: 1000-talet.

Sigtuna, Stora gatan 63, kv Ödåker 
Sigtuna museer
Björn Pettersson

Kv Ödåker är beläget söder om Stora gatan, i den 
västra delen av Svarta jordsområdet. Schaktnings- 
övervakningen föranleddes av kontroll av av
loppsrör.

Undersökningsytan var 1x3,3 m och grävdes till 
samma djup som avloppsröret, 0,8 m. I västra 
schaktkanten framkom en syllstensrad och en härd. 
I anslutning till anläggningarna påträffades en del 
daterande fynd.

Fynd: kniv med träskaft, äldre svartgods av All-typ, 
sammansatt enkelkam, dubbelkam, benverktyg?, 
hornspill, lerklining.

Datering: 1000—1100-talen.

Sigtuna, Stora Torget 
Sigtuna museer
Björn Pettersson

Schaktövervakning i samband med nedläggning av 
elkabel. Undersökningsområdet begränsade sig till 
Stora Torget. Schaktet var 115 m långt, 0,4 m brett 
och 0,3—0,4 m djupt. Inga kulturlager framkom vid 
schaktningen, men däremot en stenbeläggning av 
natursten, på en sträcka av knappt 5 m.

Stenläggningen kunde härröra från den körväg, 
som tidigare gick diagonalt över torget.

Fynd: —

Datering: nyare tid.

Västerbotten

Skellefteå, Bjur vattnet 1:2, 2:2 
Västerbottens museum
Sten Gardeström

Inventeringen och förundersökningen av fornläm- 
ningar vid Gillervattnets stränder föranleddes av att 
sjön skulle dämmas upp till ca 9 m högre nivå.

En veckas inventering gav som resultat en mindre 
boplats (stenålder), två rösen - troligen odlingsrö- 
sen, Gårdudden — område med sexton husgrunder, 
bodar m m samt en tjärdal (1800-tal).

De två förstnämnda fornlämningarna undersök
tes. På boplatsen hittades enstaka avslag samt en 
skrapa. De röseliknande anläggningarna befanns 
vara odlingsrösen.

Fynd: skrapa, kvarts- och kvartsitavslag.

Datering: neolitisk tid eller bronsålder.

Umeå sn, Kyrkbordet 5:47, fornl 127 
Västerbottens museum
Lilian Rathje

Förundersökningen föranleddes av en planerad 
utvidgning av kyrkogården samt anläggande av en 
materialgård. Detta skulle beröra fornlämning 127, 
rester efter 1500-talsstaden samt den senare kyrk- 
stadsbebyggelsen.

10 m2 undersöktes och ett stort antal provgropar 
grävdes med spade, för att bestämma fornlämning- 
ens utsträckning. Undersökningsområdets sydväst
ra del var den fyndrikaste. Detta var också beläget 
närmast det område, som på äldre kartor benämns 
"hamnen”, platsen för den äldsta stadsbebyggelsen
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och den senare kyrkstadsbebyggelsen. I provrutan 
närmast ”hamnen” kom, under ploglagret, en stör
re yta med mörkfärgning och fynd. Denna har tol
kats som troliga rester efter bebyggelse. Alla övriga 
fynd påträffades i ploglagret.

Fynden var fragmentariska och därför svåra att 
exakt datera. Inga ytterligare utgrävningar gjordes 
inom "hamnområdet".

Fynd: spik, fönsterglas, keramik, porslin, tegel, 
kritpipsfragment, läder.

Datering: sen medeltid — ca 1800.

Västergötland

Askims sn, Gatesered, fornl As 158 
Göteborgs arkeologiska museum
Berit Sandberg

En kontroll utfördes eftersom en ledning skulle gå 
rakt igenom ett hägnadskomplex med många olika 
typer av hägnader. Hägnader för odling, boskaps
fållor, husgrunder eller försvarsanläggningar är de 
alternativ, som diskuterats.

Ingreppet berörde endast en liten del och skar 
rakt igenom en eventuell hägnad för odling. Jord
lagret utgjordes av humusblandad sand, dock utan 
klar gräns i anslutning till den stenmur, som avgrän
sar ytan. Jordprover har tagits för analys av förhöjd 
fosfathalt, vilket skulle kunna tyda på att hägnaden 
använts som boskapsfålla. Prov för botanisk makro- 
fossilanalys har tagits.

Någon förhöjd halt av fosfor konstaterades inte, 
utan endast naturliga variationer. Däremot gav det 
översta lagret inom den förmodade odlingsytan re
lativt många frön av svinmålla. Inte något av de 
andra proven innehöll något åkergräs. Det verkar 
alltså troligt, att hägnaden avgränsat en åker.

Fynd: —

Datering: —

Borås, kv Midgård
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum
Sonia Jeffery

Provgrävningar för nybyggnad på rivningstomt. 
Skadade lämningar av borgarbebyggelse.

Fynd: —

Datering: 1700-tal?

Borås, kv Mumin
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum
Sonia Jeffery

Kontroll av slutschaktningar före nybyggnad. Be
byggelselämningar från 1600- och 1700-tal, borgar
bebyggelse med bl a metallhantverk. Spår av sta
dens staket.

Fynd: —

Datering: 1600-1700-tal.

Dimbo sn, Dimbo prästbol 28:2, fornl 6 
Skaraborgs länsmuseum
Ylva Nilson

Anledning till förundersökningen var en planerad 
tillbyggnad av ett bostadshus. Fastigheten är på tre 
sidor omgiven av ett gravfält. Hur många gravar, 
som kan ha planats ut eller tagits bort i samband 
med att tomten bebyggdes år 1909, är inte känt.

Redan vid besiktningen av området konstatera
des att det berörda tomtpartiet var väl utplanat och 
låg på en betydligt lägre nivå än gravfältets naturliga 
markyta. Alla eventuella gravrester kunde därför 
förväntas ligga mycket ytligt.

Undersökningen visade, att det under gräsmattan 
finns ett ca 0,3 m tjockt homogent matjordslager. 
Risken att påträffa gravrester vid matjordsavbaning 
betraktades därmed som obefintlig.

Fynd: -

Datering: nyare tid efter 1850.

Falköping, kv Blodriskan, Ranstensgård 
Skaraborgs länsmuseum
Ylva Nilson

Anledning till undersökningen var planerad ny
byggnation. Enligt länsstyrelsens bedömning inne
bar den planerade bebyggelsen intrång i fornläm- 
ningsområde, varför en provundersökning ansågs 
befogad. Ett flertal gravar av förhistorisk typ finns i 
närheten och liknande gravar eller förhistoriska 
boplatser kunde förväntas inom exploateringsområ
det.

Maskinschaktning utfördes under antikvarisk 
kontroll inom de känsligaste partierna av området. 
Det enda, som kunde uppfattas vara av arkeologiskt 
intresse, var ett förmodat vegetationsskikt i ett par
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av schakten, men då skiktet var helt fyndtomt och 
homogent, bedömdes en fortsatt undersökning vara 
obefogad.

Fynd: —

Datering: —

Gudhems sn, Gudhem 12:1, fornl 194 
Skaraborgs länsmuseum
Maria Vretemark

Med anledning av Gudhems församlings planer på 
att anlägga en parkeringsplats längs med södra sidan 
av vägen fram mot Gudhems kloster, genomfördes 
en arkeologisk utredning. Området gränsar direkt 
till en yta, som vid en utgrävning 1984 visade sig 
innehålla såväl yngre järnåldersgravar som husgrun
der från klosterkomplexet.

Sex provgropar handgrävdes. Fyra av dem berör
de stenpackningar till gravar. Senmedeltida(?) kul
turlager fanns i samtliga gropar och i två av dem 
påträffades dessutom golvbeläggningar av kalk- 
stenshällar.

De nu gjorda iakttagelserna, tillsammans med ti
digare indikationer på gravar visar att ett mycket 
stort gravfält finns längs krönet på den nordväst
sydostliga silurmoränryggen. Över hela det tänkta 
exploateringsområdet finns således lämningar, som 
kan knytas till såväl järnåldersgravfältet som klost
ret och aktiviteten runt det senare.

Fynd: -

Datering: vendel - vikingatid, senmedeltid.

Gudhems sn, Gudhems kloster, fornl 72c 
Skaraborgs länsmuseum
Ylva Nilson

I samband med vårplöjning 1987 skadades ett mur
parti inom den östra delen av Gudhems klosterom
råde, varför en förundersökning utfördes.

Muren löper söder och öster om ett sluttande, ca 
50x 100 m stort gärde, som tidigare legat som betes
mark. Muren är en 0,85 m bred skalmur av tuktad 
kalksten och natursten, det senare främst i kärnan. 
Kalkbruket är gulaktigt beige med ganska ojämn 
magring. Grundstenarna skjuter ut ca 0,1 m från 
murlivet. Den södra mursträckningen är bäst beva
rad, med upp till tre skift intakta. Den östra sträck
ningen är raserad ner till grundstenarna.

Några tydliga spår efter medeltida aktiviteter el
ler bebyggelse inom muromgärdningen kunde inte 
beläggas; därtill krävs en noggrannare undersök
ning. Lämningar, som antyder hur platsen utnytt
jats, kan ändå förmodas finnas dolda under mark.

Fynd: senmedeltida stengodsskärva, slaggbit. 

Datering: medeltid.

Göteborg, kv Gotland, Sandarna 13:2 och 13:1, 
fornl Gö 15
Göteborgs arkeologiska museum
Johan Wigforss

Förundersökningen av den aktuella delen av den 
stora klassiska ”Sandarnalokalen” föranleddes av 
ett planerat bygge av daghem. På platsen för San- 
darnaskolan gjordes på 1940-talet en stor mängd 
redskapsfynd av flinta från Lihulttid.

Förundersökningen genomfördes med åtta me
terstora provrutor och ett maskingrävt schakt på 16 
m. På området fanns sparsamt med slagen flinta, 
varav en del låg i ett upp till 1,5 m tjockt svallgrusla- 
ger. Under svallgruset påträffades en kärnyxa. En 
närmare datering och tolkning av lagerföljden av
vaktar tills de geologiska analyserna är klara (bl a 
pollenanalys).

Den undersökta delen kan betraktas som slutun- 
dersökt. Geologisk kontroll av lagerföljden kom
mer dock att ske i samband med byggnationen.

Fynd: slagen flinta.

Datering: mesolitisk tid.

Hjo, kv Rättvisan 8, fornl 17 
Skaraborgs länsmuseum
Lars Jacobzon

En privatperson ämnade uppföra ett garage inom 
ett fornlämningsområde, som kunde förväntas inne
hålla medeltida kulturlager.

Två provgropar togs upp inom den planerade 
byggnadsytan. I båda groparna uppmättas ett ca 0,5 
m tjockt kulturpåverkat lager. Utöver en nedgrav
ning i botten på den ena gropen kunde inga anlägg
ningar konstateras.

Fynd: porslin, fajans, yngre rödgodsskärva. 

Datering: äldre än 1700-talet.

Hjo, kv Söder, kv Bryggaren, kv Kopparslagaren, 
fornl 17
Skaraborgs länsmuseum
Lars Jacobzon, Maria Vretemark

Förtätningsbebyggelse är planerad inom kv Brygga
ren, Kopparslagaren och Söder, vilka är belägna 
inom västra och nordvästra delen av fornlämnings- 
skyddat område i Hjo. Kunskaperna beträffande 
kulturlagren i Hjo är mycket bristfälliga.
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Vid förundersökningen grävdes åtta provschakt 
inom exploateringsytan. I sju av dem påträffades 
sentida kulturlager. Inga anläggningar utöver två 
recenta nedgrävningar kunde konstateras. Behov av 
ytterligare undersökning ansågs ej föreligga.

Fynd: yngre rödgods, fajans.

Datering: 1700-talet och yngre.

Korsberga sn, Korsberga 1:1, fornl 33 
Skaraborgs länsmuseum
Ylva Nilson

Med anledning av att Statens Vattenfallsverk plane
rar utbyggnad av befintligt ledningsnät mellan Kors
berga och Hjo, krävs att nya stolpar sätts upp. Detta 
inbar ett mindre ingrepp i en fossil åkermark, varför 
en undersökning företogs.

De fossila odlingsspåren är belägna på krönet och 
västra sluttningen av en mindre ås. Inom det områ
de, där stolparna skulle sättas upp, grävdes tre prov
schakt, varefter profiler ritades och kol insamlades. 
I övrigt upprättades en plan över det berörda partiet 
samt intilliggande ytor. Där konstaterades skålade 
bandparceller på de övre delarna av sluttningen. 
Längre ner syntes ryggade åkrar av yngre datum, 
vilka åtminstone delvis förstört de äldre bandparcel
lerna. Mindre terrasserade åkerstycken anades.

Kvinnestads sn, Kvinnestads borg 
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum
Rune Ekre

Årets provundersökning utgjorde en mindre fort
sättning på föregående års undersökning i samarbe
te med Svärtornas hembygdsförening. Årets prov
grävning begränsades till en förlängning av prov
schaktet österut från Borrebacka, varvid starkt ska
dade byggnadsanläggningar konstaterades, troligen 
bostadsbyggnader i anslutning till stallområdet. 
Förlängningar av två provschakt över "Slottet” gav 
ytterligare spår av träborgens konstruktioner.

Fynd: mynt, stridshammare, blosshållare m m. 

Datering: 1300-talets andra hälft.

Larvs sn, Onsjö 1:34, fornl 268 a 
Skaraborgs länsmuseum
Lars Jacobzon

Kartering och förundersökning av fossil åkermark, 
med anledning av planerad fotbollsplan.

Fornlämningen registrerades i samband med revi
deringsinventeringen 1983. I fornlämningsregistret

är den upptagen som ett ca 80-100x125-140 m 
stort område med minst 29 ryggade åkrar, 3—6 m 
breda och 0,1-0,3 m höga. Den planerade fotbolls
planen berörde en 20 m bred del av åkerområdet.

Inför förundersökningen studerades tillgängliga 
lantmäteriakter. I fält karterades exploateringsom
rådet i skala 1:1000. Profiluppmätningar av de ryg
gade åkrarna utfördes parallellt. Totalt kunde 16 
flackt välvda ryggar/tegar urskiljas. Avslutningsvis 
grävdes ett mindre schakt genom en åkerrygg med 
tillhörande diken. Ett ca 0,2 m tjockt odlingsskikt 
kunde därvid konstateras, i såväl ryggen som dike
na. Jordprofilen antydde inte långvarig odling.

Av kartmaterialet framgår, att odlingen sannolikt 
är yngre än enskiftet 1822.1 lantmäteriakten är des
sa ägor då undantagna från enskiftet, såsom tillhö
rande utmarken Heden. Den ekonomiska kartan 
från 1877-1882 redovisar däremot området som 
åkermark.

Fynd: —

Datering: 1800-talet.

Ljurs sn, Ljurs ödekyrkogård, fornl 3 
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum
Rune Ekre

Årets undersökning, i samarbete med frivilliga från 
församlingen, innebar huvudsakligen kompletteran
de rensningsarbeten och uppmätningar i anslutning 
till föregående års utgrävning. Utöver det stora ro
set i kyrkans kordel kan minst tre, möjligen fyra 
ytterligare rösen av smärre format och samtliga ska
dade genom kyrkobygget, konstateras. I kyrkans 
mellersta södra del noterades fem skadade brand
gravar, med kol och brända ben.

Fynd: 20 fyndnummer.

Datering: förromersk järnålder, vikingatid, medel
tid, nyare tid.

Odensåkers sn, Hägnen 1:3, fornl 14 
Skaraborgs länsmuseum
Ylva Nilson

Boplatsen är känd sedan länge genom fynd av flinta 
och yxor. Fornlämningen förstörs succesivt av jord
bruksarbete, varför en provundersökning har ut
förts.

Boplatsen var delvis redan bortodlad på de högst 
belägna partierna, men på slänten ner mot sjön 
Östen fanns ett upp till 0,5 m tjockt kulturlager 
bevarat. Lagret i sig uppvisade inga skiktningar, 
men fynden visade en kontinuerlig förekomst av 
flinta samt i övre hälften en rik förekomst av tidig-
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Från provgrävningarna på Kvinnestadsborgen i Kvinnestad, Vg. Prov
schakt med spridda grundlämningar från medeltidsfästets stallområde. 
Foto R. Ekre.
From the test excavations. Trial trench showing scattered foundations of 
the stables in the medieval castle.
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och mellanneolitisk keramik.
Fynden antyder ett långvarigt och troligen sä

songsmässigt utnyttjande av området, från mesoli- 
tisk tid till mellanneolitisk tid. Vid provundersök
ningen påträffades inga konkreta anläggningar, en
dast sot- och kolhorisonter, som antyder närhet till 
härd.

Förhoppningsvis kan undersökningen återupptas 
och utökas, eftersom liknande boplatser är sällsynta 
i Västergötland.

Fynd: keramik, flinta.

Datering: mesolitisk tid - neolitisk tid.

Råda sn, Råda 4:1, fornt 13 
Skaraborgs länsmuseum
Maria Vretemark

Med anledning av Lidköpings kommuns planer, att 
inköpa och bebygga fastigheten Råda 4:1 gjordes en 
arkeologisk utredning. Området gränsar i norr till 
ett tidigare undersökt boplatskomplex från vikinga
tid/tidig medeltid samt i öster till ett större järnål- 
dersgravfält (fornlämning 13).

Undersökningen genomfördes i två steg. Först 
gjordes en fosfatkartering av ytan (spot-test-meto- 
den). Därefter, med ledning av resultaten från den
na, grävdes provschakt med traktorgrävare.

Förhöjda fosfatvärden samt förekomst av 
0,1-0,8 m tjocka kulturlager under plogskiktet vi
sade att den tidigare kända boplatsen sträckte sig in 
också på denna fastighet. Av anläggningar påträffa
des en härdbotten samt ett lergolv.

Fynd: kniv, keramik, lerklining.

Datering: vikingatid - tidig medeltid.

S Peders sn, Lödöse, kv Klostret l38 m fl 
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum
Rune Ekre

Kabeldragningen gjordes över det nuvarande varvs- 
området, där en tidigare lätt kuperad yta fyllts ut 
under den senaste 50-årsperioden. En hel del av 
kabelschaktningen gick följaktligen i rent fyllnads
material. Där en äldre markyta nåddes och genom
skars förekom enstaka anläggningsspår av smärre 
byggnader.

Fynd: keramik.

Datering: 1600-tal.

S Peders sn, Lödöse, kv Klostret 61 
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum
Rune Ekre

Fastigheten var föremål för arkeologisk undersök
ning i samband med nybygget 1971-72. Det aktuel
la arbetet gällde en omdränering runt byggnaden, 
varvid den ursprungliga schaktmarginalen vidgades 
något och därmed kom i kontakt med ett par deci
meter orört material i schaktets ytterkant, samtidigt 
som en fördjupning med ett par decimeter genom
fördes.

Ett ca 40 cm tjockt avfallslager i svartmylla under 
täckande ca 60 cm lera och åkermylla innehöll di
verse avfall av hushållskaraktär (framförallt djur
ben), en del bearbetat fragmentariskt trämaterial, 
men framförallt spillmaterial från läderhantverk 
och slagg från järnhantering.

Fynd: djurben, bearbetat trä, läderspill, slagg. 

Datering: 1200-1400 tal.

S Peders sn, Lödöse, Olofsgatan 
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum
Rune Ekre

Kabelreparationen krävde nedgravning till ca 1 m 
under befintlig jordkabel (ca 60 cm under mark
ytan). Under de från närliggande grävningar kända 
gatustenläggningarna uppvisade schaktprofilen en 
typisk strandavlagring med avfallsmaterial från 
1300-talet. Situationen svårförklarig — möjligen en 
kraftig inbuktning i den flodstrandlinje vi haft an
ledning att räkna med enligt tidigare grävningar i 
området.

Fynd: keramik, läder.

Datering: 1300-tal.

S Peders sn, Lödöse, Lyckhem 
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum
Rune Ekre, Sonia Jeffery

Arbetena föranleddes av dräneringsarbeten inom 
vad som sedan de tidigaste utgrävningarna konstate
rats vara borgområdet kring Lödösehus.

På sydsidan hade schaktningen kontakt med bor
gens östra vallgrav med palissadrester och delar av 
en äldre bryggkonstruktion nedvräkt i fyllnadsmas
sor i vallgraven. I tidigare orörda kulturlager före
kom byggnadslämningar från 1100-talet. På nordsi
dan fanns i dräneringsschaktet likaledes 1100-tals- 
lämningar i tidigare orörda lager - där schaktning
en dock inte fördes till ”bottenleran”. På nordsidan 
kunde göras en utvidgad grävning om ca 14 nr med 
systematisk genomgång av samtliga kulturlager från
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Myntningsunderlag från grävning vid Lyckhem, Lödöse, i oktober 1987. 
Fyndet, som med 100%-ig säkerhet kunnat dateras tili omkr. 1150, är 
sensationellt genom att den tidiga myntningen i Lödöse därmed dateras 
tillbaka till samtidighet med den tidigaste Gotlandsmyntningen. Diskus
sionen om vem som kan tänkas vara myntherre, den svenske kungen 
Sverker, någon dansk eller norsk tronpretendent eller Skarabiskopen, 
kommer att pågå länge.

”Stämpelsidan” framvisar sex avtryck av en brakteatprägling med 
dubbelkors inom parking. Foto Ola Ericsson, ÄLM.
Minting die. The find, which can with 100% certainty be dated to around 
1150, is sensational, in that it makes the early issue of coins at Lödöse as 
old as the earliest production in Gotland. Discussions about the possible 
identity of the mintmaster— the Swedish king, Sverker, some Danish or 
Norwegian pretender to the throne or the bishop of Skara — will continue 
for a long time. The obverse shows six impressions from an issue of staters 
with a double cross in a beaded circle. Scale 1:1.

Undersidan av myntningsunderlaget med anslagsmärkena mot städet. I 
senare myntningsunderlag, från 1200-talet, brukar präglingen göras mot 
den släta utsidan av lädret - här har man präglat mot insidan. Foto Ola 
Ericsson, ÄLM.
The reverse of the die with marks from the anvil. Later dies from the 13th 
century sho w that coins were struck against the smooth outer surface of the 
leather, but here the inside surface was used.
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1300-tal till sent 1000-tal (dock med undantag för ett 
par sentida nedgrävningar). Byggnadslämningar 
med delvis välbevarat grund- och golvmaterial kun
de uppmätas i 6—7 byggnadsskeden i ett kulturla- 
geromfång om ca 2,5 m. Även här tangerades den 
under 1200-talet anlagda östra vallgraven. I de äldre 
bebyggelselämningarna förekom värdefulla fynd av 
konstruktivt byggnadsvirke. Det rika och högklassi
ga fyndmaterialet har givit ytterligare anledning att 
misstänka området som en tidig kungsgård, vilken 
på 1200-talet avlöstes av borganläggningen. I ett av 
de äldsta lagren påträffades ett mycket sensationellt 
fynd av myntningsunderlag, klart daterbart till se
nast omkr 1150, varmed Lödöse myntningshistoria 
sträcks ca 40 år längre tillbaka än tidigare beräk
nats. Myntningsunderlaget innehåller avtryck av en 
brakteat, som hittills betecknats som norsk, och frå
gan om myntherren är av höggradigt historiskt in
tresse. Tämligen riklig tillgång på byggnadsvirke 
gav goda förutsättningar för dendrokronologisk da
tering.

Fynd: ca 3 000 föremål, varibland åtskilligt läder
material (bl a småbarnssko av snabeltyp från tidigt 
1100-tal), flera spelpjäser, kammar (rikligt kamma- 
keriavfall) och rikt varierad keramik från hela tids
omfanget.

Datering: ca 1050-1600-tal.

S Peders sn, Lödöse, S Peders kyrkogård 
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum
Rune Ekre

Den arkeologiska kontrollen i anslutning till om
läggning av kyrkogårdsmuren gav belägg för att den 
medeltida kyrkogården fortsatt söder om den nuva
rande ned mot åkanten. Ett 60-tal medeltida gravar 
uppmättes under den södra kyrkogårdsmuren (som 
anlagts i slutet av 1800-talet). Under den västra kyr
kogårdsmuren kunde noteras bottenresterna av en 
äldre bogårdsmur, lagd i bruk och möjligen här
stammande från den äldsta stenkyrkans tid 
(1100-tal). Vid en ledningsgravning för dränerings- 
avlopp i gatukanten rakt söderut från den västra 
kyrkogårdsmuren ned mot ån kunde en fortsättning 
av denna äldre bogårdsmur mätas upp.

Det 1,5 m breda bottenschaktet för den nya mur
läggningen grävdes ned till ca 70 cm under markyta. 
De medeltida gravlämningarna fanns på varierande 
nivåer från ca till 40 ca 90 cm under markytan. En
dast i undantagsfall förekom spik från kistor. Ske
lettmaterialet är i allmänhet i mycket dålig kondi
tion, delvis helt förmultnat och endast avläsbart som 
mörkfärgningar i sand. Osteologisk undersökning 
av tillvarataget skelettmaterial har ännu inte kunnat 
genomföras.

Fynd: enstaka keramikskärvor, spik, järnföremål, 
formtegel och finhuggen sten.

Datering: medeltid.

S Peders sn, Lödöse, Skeppsbyggarevägen 
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum
Sonia Jeffery

Den arkeologiska kontrollen gällde en kabel
dragning i Skeppsbyggarevägen med bl a en mindre 
tvärgående sträckning i gatans mellersta del. Där 
uppmättes rester av senmedeltida gatuläggning i två 
skikt (delvis stenläggning) och tangerades ett par 
byggnadslämningar, ävenledes senmedeltid.

Fynd: 6 fyndnummer.

Datering: 1400-1600-tal.

S Peders sn, Lödöse, Skeppsbyggarevägen 
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum
Sonia Jeffery

Anledning till kontrollen var reparation av skadad 
VA-ledning. Arkeologisk undersökning hade ge
nomförts vid dess anläggning 1965, men reparatio
nen krävde en vidgning av schaktet med ca 1 m i 
sidled, varvid kunde konstateras ytterligare rester 
av gatuskikt, varav två med stenläggning och ett 
äldre med träkonstruktion.

Fynd: -

Datering: medeltid.

Skara, kv Iris 7, fornl 68 
Skaraborgs länsmuseum
Ylva Nilson

I samband med renoveringsarbeten i kv Iris grävdes 
ett 0,6 m brett och 30 m långt schakt för en dagvat
tenledning, från bostadshusets baksida ned till bäck
en Drysän.

I schaktets övre tredjedel fanns ett ca 0,2 m tjockt 
avsatt, medeltida kulturlager. I övrigt härstammade 
de humösa omrörda lagren från nyare tid.

Det tunna kulturlagret visade att vi inom fastighe
ten har det medeltida Skaras nordöstra utkant.

Fynd: -

Datering: medeltid — nyare tid.
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Skara, kv Neptunus 6, fornl 68 
Skaraborgs länsmuseum
Maria Vretemark

Undersökningen föranleddes av planerna på en till
byggnad till stadshotellet, mot öster, samt anläggan
det av en uteservering söder om hotellet.

Tidigare undersökningar på platsen har visat på 
grundmurar till den medeltida kyrkan S:t Per samt 
omgivande kyrkogård. Syftet denna gång var att 
mäta in kyrkogrunden i Skara kommuns koordinat- 
nät samt fastställa möjligt schaktningsdjup vid 
markarbeten för uteserveringen.

Kyrkan visade sig vara 32 m lång, långhusets 
bredd 13,5 m och korets 12 m. Östra korväggen var 
rak, någon absid har inte funnits.

Tillbyggnaden väster om hotellet berörde inte 
kyrkogården, utan enbart medeltida kulturlager. 
Pga äldre schaktningar och ledningsdragningar 
fanns endast ett 0,8 m tjockt avsatt kulturlager kvar 
ovan bottenleran.

Fynd: silvermynt, fat, kärl och hank av keramik. 

Datering: medeltid.

Skara, kv Rådhuset 32, fornl 68 
Skaraborgs länsmuseum
Ylva Nilson

Med anledning av en mindre ombyggnad av fastig
hetens exteriör genomfördes schaktningsarbeten, 
varvid en del arekologiska observationer dokumen
terades.

En schaktplan och sex profiler uppritades och två 
fynd tillvaratogs. Endast på ett ställe kunde en 
obruten lagerföljd dokumenteras, med lager från 
äldsta medeltid till 1600-talet. I övrigt var ca 0,75 m 
av kulturlagret bortschaktat sedan tidigare. Av 
konstruktioner påträffades en härd från den allra 
äldsta bebyggelsen samt två högmedeltida gödsel
gropar.

Fynd: mynningsskärva (A-gods), degelfragment. 

Datering: medeltid.

Skara, kv Rådhuset 32, fornl 68 
Skaraborgs länsmuseum
Ylva Nilson

I samband med ombyggnation inom kv Rådhuset 32 
syntes medeltida kulturlager i en profil, som därför 
dokumenterades.

Kulturlagrets mäktighet uppgick till ca 1,5 m och 
bestod av mäktiga, avsatta lager med bl a gödsel 
och träflis, avbrutna av ett fåtal lergolvsytor.

Fynd: läder, ben m m. 

Datering: medeltid.

Skara, kv Rådhuset 35, fornl 68 
Skaraborgs länsmuseum
Ylva Nilson

Inför planerad nybyggnation inom kv Rådhuset 35 
utfördes en förundersökning.

Två provgropar grävdes vid vardera kortsidan av 
det planerade huset. Provgrop 1 grävdes för hand, 
medan provgrop 2 maskingrävdes.

I provgrop 1 uppgick kulturlagrets mäktighet till 
0,9—1,1 m och bestod av avsatta lager med bl a 
gödsel och träflis. Lergolvsytor, gropar och ett dike 
påträffades samt en kraftig stengrund. I provgrop 2 
uppgick kulturlagrets mäktighet till 0,9 m och be
stod av avsatta lager med gödsel, trä och träflis. 
Lergolvsytor, träsyll och pålar påträffades.

Fynd: svartgods, stengods, ben.

Datering: medeltid.

Skara, kv Tor 9, fornl 68 
Skaraborgs länsmuseum
Maria Vretemark

I samband med grävning för nedläggande av VA- 
ledning, i delvis gamla schakt inom det medeltida 
Skaras stadsområde, företogs en antikvarisk kon
troll.

Schaktet var beläget i medeltidsstadens västra ut
kant. Av intresse var, att notera huruvida kulturla
ger fanns och deras eventuella tjocklek och karak
tär.

Kulturlagrets tjocklek uppmättes till 0,4 m. Det 
utgjordes av torra lager, bestående av svagt sotblan- 
dad mylla. Den underliggande leran var också torr 
och av grövre fraktion, än den i Skara oftast före
kommande blåleran. Att lagren var uttorkade kan 
tillskrivas en kombination av bottenlerans karaktär, 
förekomsten av stora träd på området samt att 
schaktet löpte ca 2 m från en större byggnad med 
källare.

Fynd: —

Datering: medeltid.
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Skara, kv Tor 15, torni 68 
Skaraborgs länsmuseum
Maria Vretemark

Med anledning av planerad husbyggnation under
söktes och borttogs kulturlager i västra utkanten av 
Skaras medeltida stadsområde.

Schaktet låg utmed stadens utfartsgata mot väs
ter, Hindsbogatan, vars sträckning kunde beläggas 
ner i 1000-talet. Längs med gatan stod under 
1100-talet och början av 1200-talet ett risflätat sta
ket. Ca 1 m innanför detta låg ett hus av sydgötisk 
typ, med långsidan mot gatan. Det bestod av en 
bostadsdel sammanbyggd med en förrådsdel, en s k 
loftbod. Hela byggnaden var uppförd i skiftesverk. I 
ett hörn av bostadsstugan fanns en rökugn. Golvet 
var av hårt stampad lera.

I och utanför husgrunden hittades fynd, som tyd
de på att finare metallhantverk bedrivits. I förråds- 
delens golv låg ett kasserat draglås med träregel.

De hög- och senmedeltida lagren var omrörda 
och delvis bortschaktade tidigare.

Fynd: guldring, pincetter, punsar, bronstråd, brons
plåt, holkspjutspets, sporre, koskälla, slavisk kera
mik, svarvade trätallrikar.

Datering: tidig- och högmedeltid.

Styrsö sn, Styrsö sörgård 3:65, 3:96, torni 22, 32, 38 
Göteborgs universitet, arkeologiska institutionen
Birgitta Carlbom, Peter Jankavs, Elisabeth Nord- 
bladh

Undersökningen utfördes som ett led i utbildningen 
för andra och tredje terminens studerande.

Vid undersökningen utgrävdes delvis fyra hus
grunder (5—7x9—15 m) av hägnadstyp. Syftet med 
undersökningen var att söka hållpunkter rörande 
dateringsdiskussionen kring stenhägnader. Date
ringen har generellt i Sverige och Norge en spänn
vidd omfattande 700— 1800-talen. Vidare söktes 
spår rörande hägnadernas konstruktion och funk
tion.

I ett av husen framkom förholnade väggstolpar. 
Vidare påträffades härdar samt i ett av husen, ett 
lager med skörbränd sten.

Fynd: silvermynt (Kristoffer av Bayern 1440-1448, 
Kristian III 1536), knivskaft av brons, hyska av 
tenn?, spikar/nitar, keramik (1400-1600-talen), 
brynen, obrända och brända ben (får/get, fisk).

Datering: senmedeltid - nyare tid före 1850.

Tranemo sn, Arnås, torni 266 
Riksantikvarieämbetet, fornminnesavdelningen
Lars-Erik Englund

Undersökningen utfördes inom ramen för det ny
startade projektet "Tidig järnframställning i Kind”. 
Projektet avser att belysa frågeställningar kring 
teknik och organisation samt i ett större perspektiv, 
frågor rörande järnframställningsplatsernas bety
delse för bygdens utveckling.

En komplett järnframställningsplats med bläster- 
ugnar, slaggvarp, smidesgrop, fälisten, rostnings- 
platser och kolningsgropar började undersökas. 
Därtill kom inventering av råvaror, lera och röd
jord. Båda påträffades inom 100 m från järnfram- 
ställningsplatsen.

Undersökningen är inte avslutad.

Fynd: -

Datering: C14-prov har inlämnats.

Ullervad sn, Ullervad 14:13, torni 73 
Skaraborgs länsmuseum
Ylva Nilson

Provundersökningen 1986 påvisade förekomst av 
ett förhistoriskt kulturlager samt härdar i områdets 
södra del. På platsen kunde bosättning från två skil
da perioder beläggas.

Sommaren 1987 utfördes en undersökning på 
platsen. Boplatsområdet låg på en södersluttning 
ner mot Tidan. Det påträffade kulturlagret var om
rört och innehöll fynd från såväl mesolitikum som 
järnålder och senare tid. Enstaka anläggningar kun
de hänföras till en viss tidsperiod, men i övrigt får 
fyndomständigheterna betecknas som svåra.

Till mesolitikum kan fynden av flinta, kvarts och 
brända ben hänföres. Järnåldern representeras av 
en fibula, glaspärlor och keramik. Fynden antyder 
gravar, men några sådana kunde inte klart konstate
ras. Risken för att eventuella gravar helt förstörts i 
senare tid är uppenbar.

Fynd: fibula, glaspärlor, keramik, flinta, kvarts.

Datering: mesolitisk tid, romersk järnålder - folk- 
vandringstid.

Ulricehamn, kv Australien 1 
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum
Sonia Jeffery

Undersökningen gjordes med anledning av ny
byggnation. Kulturlager med två stenläggningar och 
brandlager samt rester av bebyggelse från 
1600-1700-talet påträffades. I den tidigaste fasen
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fanns en mängd slagg i och intill en grusbelagd väg, 
som tidigare sneddat över tomtens östra sida. Ett ca 
0,8 m brett dike begränsade vägen mot väster.

Fynd: ett nödmynt, rödgodskeramik, kritpipor. 

Datering: sent 1500-tal—1700-tal.

Ulricehamn, kv Chile 2—3, 9—10 
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum
Sonia Jeffery

Undersökningen gjordes med anledning av en pla
nerad nybyggnation i kvarteret. Ett antal prov
schakt grävdes på de berörda tomterna. Kulturlager 
i form av avfalIsgropar från 1700-talets mitt till 
1800-talets slut påträffades. Inga tidigare lämningar 
fanns i det undersökta området. Ytterligare under
sökning är inte nödvändig.

Fynd: —

Datering: ca 1750—1900.

Vänersborg, kv Riksbanken 1 
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum
Sonia Jeffery

Schaktkontrollen gjordes med anledning av en till
byggnad till Riksbanken. Vid kontrollen påträffa
des inga lämningar tidigare än 1800-tal. Ytterligare 
undersökning av området är inte nödvändig.

Fynd: -

Datering: 1800-tal.

Värsås sn, Ormebacken 1:4, fornl 8 
Skaraborgs länsmuseum
Ylva Nilson

Anledning till undersökningen var planerad ny
byggnad av bostadshus. I fornminnesregistret var 
noterat tre osäkra stensättningar, vilka med hänsyn 
till osäkerheten ej inprickats. Förundersökningen 
visade att fornlämningen bestod av tre mindre röj- 
ningsrösen från nyare tid. Det humösa lagret i röse- 
na innehöll varken kol eller fynd av arkeologiskt 
intresse. Stenmaterialet i anläggningarna varierade 
starkt i storlek och hade en oregelbunden fördel
ning.

Fynd: -

Datering: nyare tid.

Västra Frölunda sn, Bältespännet 96, fornl VF 325 
Göteborgs arkeologiska museum
Berit Sandberg

Undersökning pga nybyggnation. Delar till en mas
ugn i form av bränt tegel? (troligen vägg), slagg inbi 
”bottenkaka”, skärvsten och sotlager, använt som 
fyllning i en trädgårdsgång.

Fynd: slagg, bränt tegel.

Datering: —

Västmanland

Västerås, kv Hälla 5 
Västmanlands läns museum
Thomas Engel

Antikvarisk kontroll vid schaktning för nybygge. 
Anläggningen, Lundby bytomt, kontrollerades pga 
misstanke om kulturlagerförekomst.

Fynd: —

Datering: -

Västerås, kv Ingrid 6, 8, 9 och 10 
Västmanlands läns museum
Thomas Engel

Svaga bebyggelserester.

Fynd: —

Datering: —

Ångermanland

Arnäs sn, Prästbordet, fornl 1, 2
Umeå universitet, arkeologiska institutionen
Anna-Karin Lindqvist, Per H Ramqvist

Undersökningen ingår i och utgör startpunkten för 
projektet ”Undersökningen av den äldre bebyggel
sekontinuiteten i Ångermanland”.

Fornlämning 2 var tidigare (1961) registrerad som 
tre gravhögar, 3,5-9 m i diameter. Nya, 1987, ge-
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Ulricehamn, kv. Australien. Stenlagd gårdsyta och grundrester från sent 
1600-tal. Foto R. Ekre.
Paved yard with remains of foundations from the late 17th century.
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nomförda karteringar och delundersökningar visade 
i stället att det rörde sig om sammanlagt tolv hus
grunder från medeltid. Dessa medeltida husgrunder 
täcker dock ett vikingatida och möjligen vendeltida 
boplatslager. Den yngre järnålderns husgrundsres- 
ter visar att stolpbyggda hus användes, medan de 
medeltida husen var byggna i timmerteknik.

Provundersökningen på fornlämning 1 - Sveriges 
nordligaste höggravfält — syftade till att finna den 
boplats, som indikerades av svagt förhöjda fosfat
värden. Nordväst om gravfältet, i direkt anslutning 
till detta, påträffades ett 20-tal gropar, av vilka en 
undersöktes och C14-daterades till vendeltid.

Fynd: -

Datering: vendeltid, vikingatid, medeltid.

Bjurholms sn, Balsjö 2:14, fornl 336 
Västerbottens museum
Åsa Lundberg-Spång

Undersökningen genomfördes som en kurs i arkeo
logisk utgrävning för amatörer. Plats och objekt val
des för att rädda boplatsmaterial, som ständigt nöts 
fram. Boplatsen ligger mitt i ett camping- och stug
byområde vid Angsjön.

Endast ett schakt grävdes, 2x6 m stort. På denna 
yta framkom måttliga mängder skärvsten, kvartsav
slag, brända ben samt en mindre kokgrop.

Fynd: skrapor av kvarts och rosenkvarts, kärnor, 
kvartsavslag, brända ben.

Datering: bronsålder.

Bjurholms sn, Balsjö 2:28, fornl 335 
Västerbottens museum
Asa Lundberg-Spång

Undersökningen genomfördes som en arkeologisk 
fältkurs för amatörer. Plats och objekt valdes därför 
att boplatsen kontinuerligt nöts av slug- och cam- 
pingäster. Boplatsen ligger mitt i ett camping- och 
stugbyområde.

På boplatsen framkom stora mängder avslag till
sammans med ett tiotal förarbeten till slagna spet
sar, som daterades till bronsålder. Två kokgropar, 
halvmetervida och djupa, innehållande kol, brända 
ben och skärvsten låg mitt på boplatsytan.

Utanför boplatsytan låg en grop, innehållande 
stora mängder ben.

Fynd: förarbeten till slagna spetsar, avslag av kvart
sit, brända ben, kol.

Datering: (senneolitisk tid), bronsålder.

Själevads sn, Gene
Umeå universitet, arkeologiska institutionen
Anna-Karin Lindqvist

Kompletterande undersökningar inom boplatsom
rådet samt markeringar av hus. Totalt tolv långhus 
från perioden 0—600 e Kr och en mindre byggnad 
från 1200-talet är undersökta.

Fynd: —

Datering: 0- 600, 1200-talet.

Öland

Egby sn, väg 978 intill Egby 3:2, 5:2 och 5:3, fornl 21 
Kalmar läns museum
Mikael Nilsson

Provundersökningen utfördes pga schaktning för te
lekabel intill ett område med stensträngar.

Inget av antikvariskt värde kunde iakttagas.

Fynd: —

Datering: -

Köpings sn, Solberga 4:6, fornl 216 
Kalmar läns museum
Mats Blohmé

Undersökningen föranleddes av husbyggnation 
inom området för "Svarta jorden” i Köpingsvik.

Efter att grästorven schaktats bort med maskin, 
handgrävdes det ca 0,25 m tjocka kulturlagret. I 
bottensanden framkom gropar och stolphål. Ytan 
var för liten för att få fram något mönster av dessa.

Fynd: silverring, remändebeslag, järn, vendiskt 
svartgods, avfall från horn- och benhantverk, djur
ben.

Datering: vikingatid, (tidig medeltid).

Torslunda sn, Ölands Skogsby 8:16, forn 76 a 
Kalmar läns museum
Monika Rasch

Delar av ett överplöjt gravfält, beläget på krönet av 
västra landborgen, undersöktes hösten 1987. Åkern 
består främst av humusblandad flygsand. 

Målsättningen med undersökningen var, dels att
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försöka lokalisera en bort odlad stensättning (forn- 
lämning 78), dels att undersöka gravfältets utbred
ning och dels att se i vilken omfattning ytligt liggan
de gravanläggningar skadas av den moderna jord
brukstekniken.

För att få en uppfattning om antalet överodlade 
fornlämningar drogs ett flertal sökschakt i åkerns 
västra del. Resultatet blev tre mörkfärgningar och 
två stenkoncentrationer. Anläggningarna var kon
centrerade till området invid ett åkerimpediment. 
Sammanlagt undersöktes fem gravanläggningar, 
varav två innehöll mer än en gravgömma.

Totalt undersöktes nio gravgömmor. Endast i två 
gravar förekom gravgåvor förutom keramik. Det 
mycket sparsamma gravinnehållet motsvarandes på 
intet sätt i gravformen. Nästan alla kända gravfor
mer från äldre järnålder fanns representerade, så
som brandlager, brandgrop, bengrop, urnegrav 
med överliggande brandlager och skelettgrav.

De brända benen var så väl krossade att en osteo
logisk bestämning hittills endast kunnat göras på 
benmaterialet från en brandgrop. Benen har tillhört 
en 25-30-årig individ. I en bengrop påträffades, 
förutom de brända benen av en människa, också 
brända ben av nötboskap.

Fynd: ring, kniv med rester av träskaft och synål av 
järn, keramik, hartstätningsring, obrända och brän
da ben.

Datering: äldre romersk järnålder.

Torslunda sn, Ölands Skogsby 8:16, fornl 78 
Kalmar läns museum
Monika Rasch

Förundersökning pga jordbruksarbete. Stensätt- 
ningen som skulle finnas enligt fornlämningsregist- 
ret, var bortschaktad.

Fynd: —

Datering: —

Östergötland

Kimstads sn, Löfstad, fornl 22 
Östergötlands läns museum
Göran Tagesson

Antikvarisk kontroll, föranledd av schaktningar för 
vattenledning i Löfstads slottspark.

Schaktet var ca 100 m långt och utgick från slot
tets nordvästra del och västerut i parken. Inga an
läggningar kunde konstateras.

Fynd: —

Datering: —

Linköping, kv Brevduvan 20, fornl 153 
Östergötlands läns museum
Lena Lindgren-Hertz

Förundersökning med anledning av husbyggnation, 
komplettering av en tidigare provundersökning.

Redan vid 1986 års provundersökning konstatera
des att den östra delen av kvarteret innehöll tunna 
kulturlager och omfattande störningar. På den nu 
undersökta ytan fanns den ursprungliga lagerfölj
den med kulturjord över infiltrerad lera på bottenle
ran, endast intakt på en mindre del.

Nedgrävd i/till bottenleran låg en stenläggning, 
omlagd i ett något senare skede (sannolikt pga drä- 
neringsproblem). Den bör ha tillhört ett gatuhus ut 
mot Ågatan, vilket innehållit en källare eller halv
källare med stensatt golv.

Dateringen är osäker, men med tanke på att fynd 
saknades, samt att Ågatan har kvar sin medeltida 
sträckning, är ett medeltida ursprung för gatuhuset 
sannolikt.

Fynd: —

Datering: medeltid (?), nyare tid.

Linköping, Museiparken, kv Aposteln 
Östergötlands läns museum
Göran Tagesson

Fortsättning på schaktningar i Museiparken för cy
kelväg. Under matjordstäcket framkom sandig myl
la. En grop med diverse fynd hittades.

Fynd: glaserat rödgods, blåvit fajans, porslin, krit- 
pipskaft.

Datering: —
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Skänninge, Borggatan, fornl 5 
Östergötlands läns museum
Göran Tagesson

Antikvarisk kontroll vid schaktning för dagvatten i 
Borggatan, delen öster om Follingegatan.

Ostörda kulturlager dokumenterades, bestående 
av ett 0,05—0,3 m tjockt lager matjordsblandad mo, 
vilket bör vara ursprunglig marktopografi samt plat
sen för åkermark och i senare tid trädgårdar. Ovan 
detta fanns ett tunt brandlager samt vå nergrävning- 
ar. Tydligen har bebyggelsen i Skänninges sydvästra 
delar tillkommit tämligen sent, även utmed Fol
lingegatan.

Delar av Borggatan dokumenterades vid fjärrvär- 
meschaktningarna 1984, varvid framkom eventuella 
förhistoriska anläggningar. Några dylika hittades ej 
1987.

Fynd: -

Datering: nyare tid.

Vadstena, kv Borgmästaren 12, fornl 21 
Östergötlands läns museum
Göran Tagesson

Kontroll vid avbaning av matjordslagret och schakt
ning för VA-ledning för husbyggnation.

Inga kulturlager kunde iakttas. Schaktet hamna
de i en recent källare med betonggolv till tidigare 
fabrikslokaler samt recenta raseringslager.

Fynd: - 

Datering: -

Vadstena, Folkhögskolan, fornl 21 
Östergötlands läns museum
Göran Tagesson

Slutkontroll av nyupptaget schakt mellan snickeriet 
vid Lastköpingsgatan och Birgittas sjukhus varme
central.

Schaktet innehöll endast omrörda lager utan någ
ra konstruktioner.

Fynd: —

Datering: —

Vadstena, kv Hallen 3, fornl 21 
Östergötlands läns museum
Göran Tagesson

Rörschakt i gammalt schakt, men med ostörd lager- 
följd i profilen. I sydöstra delen registrerades en 
konstruktion av tegelstenar i ett skift, ovan en trä
läggning.

Fortsatt schaktning i detta område bör kontrolle
ras.

Fynd: tegel.

Datering: -

Vadstena, kv Hallen 22, fornl 21 
Östergötlands läns museum
Göran Tagesson

Schaktningsövervakning och dokumentation av kul
turlager med anledning av ledningsdragning samt 
uppgrävande av en gammal oljecistern.

Området invid det större huset var till största de
len stört. Ledningsschaktet mellan det stora och det 
lilla huset dokumenterades. Två faser med kultur
jord iakttogs. I den äldsta hittades yngre rödgods. 
som daterar den äldsta bebyggelsen till 1600-talet.

Enligt tomtöreslängden från 1560 fanns inga 
gårdstomter i detta område. På 1705 års tomtkarta 
omnämns gården som ”en lijten gårdzTompt”. 
Även fyndmaterialet daterar den äldsta bebyggel
sen till 1600-talet.

Fynd: yngre rödgods.

Datering: 1500—1600-talen.

Vadstena, Hovsgatan, fornl 21 
Östergötlands läns museum
Göran Tagesson

Fortsättning på schaktningar i Krabbegatan. Kon
troll i samband med avschaktning, 0,5—0,6 m djupt, 
inför sättning av gatsten.

Kulturlager blottades, men berördes ej. Schakt 
för dagvatten i korsningen Flovsgatan—Knivsmeds- 
gatan grävdes i ett helt förstört parti.

Fynd: - 

Datering: —
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Vadstena, Vagnmakaregatan, fornl 21 
Östergötlands läns museum
Göran Tagesson

Antikvarisk kontroll och dokumentation i samband 
med schaktning för VA-ledning samt avbaning i 
hela gatans bredd, 0,4-0,5 m djupt, för ny gatube- 
läggning.

Schaktet gick från korsningen Skänningegatan

och ca 30 m mot öster. Vagnmakaregatan har fram 
till 1900-talet utgjorts av tomtmark. 1 profilen kun
de bl a två stolphål dokumenteras.

På tomten söder om Vagnmakaregatan undersök
tes 1975 en tunnvälvd källare.

Fynd: - 

Datering: -

Presentation av författarna
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sam vid riksantikvarieämbetets Gotlandsun- 
dersökningar, RAGU, såsom chef för medel- 
tidsavdelningen samt biträdande regionchef. 
Han innehar sedan 1988 en experttjänst vid 
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sam vid riksantikvarieämbetet, enheten för ar
keologisk dokumentation, sedan 1979.

Brita Tronde, fil kand, antikvarie. Sedan 1984 
verksam vid riksantikvarieämbetet, enheten 
för arkeologisk dokumentation.

Ewa Weiler, fil kand. Verksam vid riksanti
kvarieämbetet sedan 1967. Sedan 1979 region
chef vid byrån för arkeologiska undersökning
ar i Kungsbacka (UV Väst).

Anders Wihlborg, fil kand. Verksam vid riks
antikvarieämbetet sedan 1970. Regionchef vid 
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(UV Syd).

Sonja Wigren, FD, l:e antikvarie och sedan 
1971 verksam vid riksantikvarieämbetet, by
rån för arkeologiska undersökningar (UV). 
För närvarande vikarierande chef vid region
kontoret i Lund (UV Syd).
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Artiklarna i årets Arkeologi i Sverige handlar om så olika 
ämnen som uroxjägare på Västkusten och fingervantar i 
Falun, stenåldershus i Uppland och medeltidens Örebro. 
Författarna är alla verksamma vid riksantikvarieämbe
tet.

Boken innehåller även kommentarer till och statistik 
över fornminnesinventeringens och undersökningsverk
samhetens arbete. I den avslutande katalogdelen redovi
sas den arkeologiska undersökningsverksamheten land- 
skapsvis.

Omslagsbilden:
Vid utgrävningarna 1987 i kvarteret Trädgården i Uppsala på
träffades resterna av en smedja från 1500-talet. Andra utgräv
ningar i närheten visar att smedjor hade byggts redan tidigare, i 
det som då var stadens sydvästra utkant.

På 1580-talet anlade Johan III en slottsträdgård i området. 
Foto Mats Mogren, UV.
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